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David Michalička
starosta města Říčany

Vážení spoluobčané,

milí Říčaňáci,

dovolte mi, abych vás přivítal a pozdravil v novém roce 2022. Všem ze srdce přeji, aby to byl rok plný zdraví, 
radosti, optimismu, ale také vzájemného respektu a pochopení. 

Uplynulý rok bohatý na změny nám totiž ukázal naději, ale také velké nebezpečí v podobě stále více rozděle-
né společnosti. Můžeme mít odlišný názor na politiku anebo třeba očkování.  Měli bychom ale stále držet při 
sobě. A to nejen jako Říčaňáci, ale také jako Češi, Evropané, a hlavně lidé. 

V letošním roce se, kromě  jiného, budou konat zimní olympijské hry v Pekingu. Britská královna Alžběta II. 
by měla oslavit rekordních 70 let na trůnu a volit se tento rok bude francouzský prezident nebo parlament 
v USA. 

Na našem území budeme moci sledovat částečné zatmění Slunce. Česká republika bude podruhé předsedat 
Evropské unii a v říjnu nás čekají volby do obecních zastupitelstev včetně toho našeho, říčanského. 

Říčany se letos dočkají několika významných novinek. Dokončen bude nový podchod pod železniční tratí či 
architektonicky zajímavá školka Větrník. Zahajuje se revitalizace okolí Marvánku a „kopnout“ by se mohlo 
na podzim i u odkrytí Říčanského potoka pod náměstím. U gymnázia na Komenského náměstí, kde kraj 
staví sportovní halu, vznikne nové městské parkoviště. Říčanské děti se mohou těšit na novou velkou tram-
polínu, botanické centrum, další lanové a konečně i vodní hřiště. Připravena je výstavba či rekonstrukce 
několika kilometrů chodníků. Zásadní krok chce radnice udělat směrem k opravě všech ulic – v tomto roce 
připravíme detailní pasport  a plán oprav pro celé město. Ještě více se také soustředíme na údržbu zeleně 
a úklid veřejných prostranství.  

Za rok v čele našeho města jsem poznal jedno –  uspěch starosty se neměří jen na kilometry silnic, chodníků, 
nebo počet hotovych projektů a získaných dotací. Jde totiž zejména o lidi. A vizitkou dobrého starosty jsou 
spokojení občané. To pro mě, rodilého Říčaňáka, také vždycky byl a bude jediný cíl. 

Uvědomuji si, že některými nepopulárními kroky v uplynulém roce mohlo vedení města u části obyvatel 
vzbudit emoce.  Po letech příprav jsme měli odvahu začít problémy řešit, a to často bolí. Jistě se udělaly i chy-
by. Směr je však správný a já pevně věřím, že se nám tu bude i nadále dobře a společně žít. 

Milí sousedé, jsme tu v Říčanech s vámi a jsme tu pro vás. Držme spolu!

Úspěšný a pohodový rok vám přeje
Váš starosta

Slovo úvodem
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Krátce z rady města Říčany 18. 11. 2021
rada přijala celkem 12 usnesení  

u Rada schvaluje ukončení smlouvy na nájem a podnájem 
nebytových prostor, kancelářských, skladových a dílenských 
prostor, části pozemků 969/1 a 970/1 o celkové výměře 1 826 
m² se společností Marius Pedersen.

Hlasy pro: 5 

u Rada souhlasí s uvolněním částky 144 879,28 Kč vč. DPH 
z rezervy města na vícepráce a navýšení na realizaci chodníku 
v ulici U Hřiště a mlatového chodníku v ulici Na Obci. 

Hlasy pro: 5 

u Rada schvaluje poskytnutí dotace ZO ČSOP Vlašim 
ve výši 40 000 Kč na provoz záchranné stanice pro živočichy 
z rezervy rady.

Hlasy pro: 4 

Krátce z rady města Říčany 25. 11. 2021
rada přijala celkem 5 usnesení

u Rada souhlasí s výpůjčkou městské sportovní haly TJ 
Sokol Říčany a Radošovice dne 2. 1. 2022 za účelem konání 
veřejných závodů ve skoku do výšky.

Hlasy pro: 5

Krátce z rady města Říčany 2. 12. 2021
rada přijala celkem 29 usnesení

u Rada souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky – Pumtrack, 
Industriální park, Říčany formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení na stavební práce dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlasy pro: 5

u Rada bere na vědomí rezignaci Tomáše Maříka na členství 
ve správní radě Mediálního a komunikačního servisu Říčany, 
o. p. s., ke dni 24. 11. 2021.

Hlasy pro: 5

u Rada jmenuje členem správní rady Mediálního a komuni-
kačního servisu Říčany, o. p. s., tajemníka MěÚ Říčany Jaro-
slava Brandejse. Hlasy pro: 5

u Rada schvaluje operační plány na zimní a letní údržbu ko-
munikací ve městě Říčany pro rok 2021 a 2022 předložené 
společností Marius Pedersen.

Hlasy pro: 5

u Rada souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na akci „Homogenizace vozovky – stavba vodovodu 
a kanalizace Voděrádky“ ve výši 525 308 Kč. 

Hlasy pro: 5

u Rada schvaluje uzavření dodatku na akci „Intenzifikace 
ČOV Říčany“ se zhotovitelem – společností pro Intenzifi-

kaci ČOV, Říčany, který řeší doměrkový rozpočet k zahájení 
zkušebního provozu v celkové výši 273 699,20 Kč bez DPH. 
Celková cena díla činí 107 550 348,70 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5

u Rada schvaluje uzavření dodatku na provozování systému 
nakládání s komunálním odpadem se společností Marius Pe-
dersen; harmonogram svozu jednotlivých složek komunální-
ho odpadu bude od 1. 1. 2022 takto: Hlasy pro: 5

Krátce z rady města Říčany 9. 12. 2021
rada přijala celkem 55 usnesení

u Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
WALCO CZ za cenu 3 981 364,42 Kč vč. DPH. Předmětem 
smlouvy je výstavba nového chodníku v ulici Květná v obci 
Kuří. Hlasy pro: 5  

u Rada souhlasí s navrženým harmonogramem přerušení 
činnosti v Mateřské škole Srdíčko Říčany a zahájení provozu 
v Mateřské škole Větrník Říčany k 1. 9. 2022 a ukládá ředi-
telce Jiřině Řehákové předložit koncepci rozvoje Mateřské 
školy Větrník Říčany. Hlasy pro: 6  

u Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s organi-
zací Český rybářský svaz, Říčany na altán u Mlýnského ryb-
níka. Hlasy pro: 6  

u Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajiš-
tění kulturně vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů 
s POST BELLUM, z. ú.  Hlasy pro: 6  

u Rada schvaluje návrh na opatření nádob směsného komu-
nálního odpadu čipy RFDI a zahrnutí této podmínky do zadá-
vací dokumentace na výběr provozovatele služeb odpadového 
hospodářství ve městě Říčany od 1. 9. 2022. Hlasy pro: 6  

u Rada schvaluje uzavření dodatku ke sponzorské smlou-
vě se společností BILLA spol. s r.o., jejímž předmětem je 
prodloužení data realizace a data do kdy prokázat použití 
sponzorského daru u projektu „Industriální park Říčany – 
1. etapa“ včetně úpravy zpevněných ploch pro parkování, 
umístění herních prvků a souvisejícího mobiliáře a výsadby 
stromů. Hlasy pro: 4  

Komodita odpadu Interval Svozové dny
Směsný odpad 1x7 dní Svoz dle lokalit
BIO odpad 1x7 dní 
 vegetační období Svoz dle lokalit
Plasty 2x7 dní Úterý, pátek
Papír 2x7 dní úterý, pátek
Sklo  1x21 dní čtvrtek 
  (dle kalendáře)
Nápojový karton  1x14 dní lichý pátek
Kovové obaly 1x14 dní liché úterý 
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Krátce ze zastupitelstva 15. 12. 2021
Zastupitelstvo přijalo celkem 31 usnesení.

u Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení místního referenda 
na území města Říčany o této otázce:
„Souhlasíte s tím, aby město Říčany (resp. jeho orgány) činilo 
v samostatné působnosti bez zbytečného odkladu takové kroky, 
které budou působit na orgány města v přenesené působnosti 
a budou směřovat ke zrušení dopravních regulací zavedených 
v rámci projektu Parkuj dobře v Říčanech?“, stanovilo termín 
pro konání tohoto referenda na den 15. 2. 2022 od 14:00 hod. 
do 22:00 hod. 

Hlasy pro: 14, proti: 2, zdrželi se: 2, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo uvolnění ze své rezervy rozpočtu 
2022 částku 260 000 Kč na konání místního referenda.

Hlasy pro: 14, proti: 2, zdrželi se: 2,  
vyloučeni: 0, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 
2022 dle přílohy č. 1 - 4 k tomuto materiálu o tomto celko-
vém objemu: DAŇOVÉ PŘÍJMY 325 754 500,00, NEDA-
ŇOVÉ PŘÍJMY 152 480 454,00, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
2 100 000,00, PŘIJATÉ TRANSFERY 116 159 008,00, 
BĚŽNÉ VÝDAJE 465 020 400,60, KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
381 131 381,57, FINANCOVÁNÍ 249 657 820,17, Celkem 
Příjmy 596 493 962,00, Celkem Výdaje 846 151 782,17, 
Celkem financování 249 657 820,17, Celkem saldo (P-V) 
-249 657 820,17, Celkem saldo 0,00, očekávaný přebytek 
274 695 820,17, nově čerpaný úvěr 0,00, splátky úvěru -25 
038 000,00, součet 249 657 820,17. 

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 2, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo uvolnění 662 805,45 Kč s DPH 
z rezervy FRM na vícepráce pro zajištění finančního krytí do-
datku č. 1 SOD Rekonstrukce ulice Nedbalova.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem změny 
stavby rodinného domu č. p. 168 na pozemku parc. č. st. 168, 
vše v k. ú. Říčany u Prahy, na bytový dům. Záměr je doložen 
projektovou dokumentací BYTOVÝ DŮM SMETANOVA - 
ZMĚNA STAVBY, datum 30. 6. 2018, 06/2020 a 30. 9. 2020, 
zodp. projektant Aleš Janoušek, ČKA 4563, a to za podmínky 
uzavření plánovací smlouvy.

Hlasy pro: 17, zdrželi se: 2, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem společ-
nosti Kasia vera, s. r. o., tj. stavbou multifunkčního domu A – 
Dům Naděje vč. související infrastruktury, vše na pozemcích 
parc. č. 1648/1, 1453/4, 1453/6, 1453/8, 1453/9 a 1459, 
vše v k. ú. Říčany u Prahy, dle projektové dokumentace Po-
lyfunkčního domu Naděje: OLIVOVA – POMEZNÍ v Říča-
nech u Prahy, datum listopad 2021, zpracovatel: CELSA CZ, 
s. r. o., Radim Kotrbatý, ČKAIT 0006661, a to za podmínky 
uzavření plánovací smlouvy a smlouvy o náležitostech vypl-
nění blankosměnky.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo souhlasilo se stavebním záměrem společ-
nosti Solarfree, tj. souboru tří RD (s celkem 8 bytovými jed-
notkami) na pozemcích parc. č. 299/12, 299/13 a 299/14, 
vše v k. ú. Voděrádky, vč. související dopravní a technické 
infrastruktury dle PD Novostavba – RD Voděrádky, datum: 
01/2021 a revize 12/2021, zodp. projektant: Miroslav No-
votný, ČKAIT 0700492, a to za podmínky uzavření plánovací 
smlouvy a smlouvy o náležitostech vyplnění blankosměnky.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o právech a po-
vinnostech týkajících se rekonstrukce budovy Alfa Tower 
v Říčanech se společností Vihorev Development Prague 
East, s. r. o., jejímž obsahem jsou vzájemná práva a povin-
nosti, zejména závazek společnosti postavit a zkolaudovat 
parkovací dům o kapacitě tolika parkovacích míst pro po-
třeby budovy Alfa Tower, kolik bude maximálně umožňovat 
aktuálně platný regulační plán Komerční zóna Interiér i ak-
tuálně platný územní plán města Říčany, a to do 12 měsíců 
od právní moci stavebního povolení.

Hlasy pro: 17, zdrželi se: 2, nepřítomno: 2

u Zastupitelstvo schválilo zavedení obousměrného provozu 
v ulici Jizerská. Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

POZVáNKy  
PrO VeŘejNOST

ZASTUPITeLSTVO
středa 2. února 
u Zasedání zastupitelstva města Říčany se uskuteční 
ve středu 2. 2. od 18 hodin v zasedací síni MěÚ, Ma-
sarykovo nám. 53. Podrobný program bude zveřejněn 
na úřední desce a na webu města.

Z Očí dO Očí V KUŘí
pondělí 17. ledna
u Setkání starosty Davida Michaličky s občany 
městské části Kuří se uskuteční od 18 hodin v místní 
mateřské škole.

SeTKáNí 
k železničnímu koridoru
D204 Praha – Bystřice se uskuteční 13. ledna  
od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Říčany.  
Pozvánku najdete na str. 27.

INFOrMAce: 
Vánoční stromky budou 
sváženy každou středu 
od stanovišť na separo-
vaný odpad.
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Vedení města drží slovo, referendum se 
uskuteční v nejbližším možném termínu
Zastupitelé na svém zasedání 15. 
prosince 2021 odhlasovali konání 
referenda o parkovacích zónách 
na nejbližší možný termín, a to 
na úterý 15. února 2022 od 14 
do 22 hodin (zachován byl stejný 
den v týdnu, jaký navrhoval Pří-
pravný výbor pro konání referenda 
a čas byl oproti původnímu návrhu 
prodloužen o dvě hodiny). 

Zastupitelé konání referenda projed-
nali na svém zasedání ihned po ob-
držení vyjádření Ministerstva vnitra 
ČR.  Radnice obdržela odpověď MV 
ČR k variantám možných otázek pro 
konání referenda o parkovacích zó-
nách dne 29. 11. 2021. Z vyjádření vy-
plývá, že jedna z otázek připravených 
pracovní skupinou zřízenou pro tento 
účel zastupiteli města je přípustná 
a v souladu se zákonem. Zní takto: 
„Souhlasíte s tím, aby město Říčany 

(resp. jeho orgány) činilo v samostat-
né působnosti bez zbytečného odkla-
du takové kroky, které budou působit 
na orgány města v přenesené působ-
nosti a budou směřovat ke zrušení do-
pravních regulací zavedených v rámci 
projektu Parkuj dobře v Říčanech?“  
Připomeňme, že zastupitelstvo města 
v září 2021 neodmítlo konání referen-
da o daném tématu, ale pouze otázku 

předloženou přípravným výborem, 
která byla v rozporu se zákonem. 
Předem na nezákonnost upozornilo 
právě MV ČR a následně ve stejném 
duchu rozhodl i soud, který odmítl ža-
lobu Přípravného výboru pro konání 
referenda z důvodu, že o otázce, která 
byla v rámci této aktivity předložena 
městu, referendum konat nelze.

Tisková zpráva města

Více autobusů 
do Horního Pacova 
a další novinky
Do Horního Pacova nyní jezdí více autobusů, a to díky 
změně na lince 303 (Říčany, Wolkerova – Černý Most), 
která nově jezdí přes Březí. Přes Horní Pacov tak nyní 
jezdí čtyři linky – 303, 364, 469 a školní linka 1. Od 3. 
ledna rovněž zrychlí linka 385 (Říčany, Olivovna – Opa-
tov). Část trasy totiž bude nově vedena po dálnici. Tra-
sování v rámci Říčan zůstává beze změny.
Radnice zároveň pracuje na dalších zlepšeních veřej-
né autobusové dopravy. Během roku 2022 by mělo 
dojít například ke spuštění dosud chybějící autobuso-
vé linky Říčany – Úvaly. Ke kvalitativním změnám by 
mělo dojít i na linkách, které spojují centrum města 
s obcemi na východ od Říčan. V neposlední řadě by 
mělo dojít během ranní a odpolední špičky k posílení 
MHD, častější spojení získá například sídliště Olivov-
na a nově bude na systém MHD napojeno i Kuří.

Jízdní řád linky 303 naleznete ZDE: https://info.rica-
ny.cz/.../upravene-jizdni-rady-linek-303
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Musíme si pomáhat
Vzhledem k pandemické situaci a nezbytnosti testování 
žáků škol v širokém dosahu Obce s rozšířenou působnos-
tí, kterou Říčany jsou, máme na Odboru školství a kultury 
plné ruce práce.
Dle pokynů ministerstva po celý rok rozpočítáváme pro 
cca 60 škol v okolí antigenní testy pro školáky.
Obřadní síň se změnila v multifunkční místnost, která 
slouží nejenom ke konání svateb, ale i pro očkování občanů 
proti Covid-19 a našemu odboru jako distribuční místnost.
Děkujeme všem ředitelkám a ředitelům škol a jejich spolu-
pracovníkům za úžasnou spolupráci při vyzvedávání testů.

Hana Stinglová
Odbor školství a kultury
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Skvělé říčanské  
gymnastky
Zastupitelé poděkovali děvčatům a trenér-
kám z říčanského oddílu sportovní gymnastiky 
za skvělou reprezentaci. Gymnastky se pravidelně 
umísťují na předních příčkách v různých katego-
riích. Největší úspěch zaznamenala Amélie Žvej-
kalová, která se stala mistryní ČR. Velká gratulace 
patří všem.
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Říčany již počtvrté umístily nejvýše v hodnocení Indexu 
kvality života v rámci projektu Obce v datech. Index kvali-
ty života porovnává celkem 206 obcí s rozšířenou působ-
ností včetně Prahy na základě veřejně dostupných dat. 
Hodnotí se 29 ukazatelů, které vyjadřují například úroveň 
životního prostředí, dostupnost zdravotní péče a služeb, 
míru nezaměstnanosti, počet dopravních nehod, průměr-
nou délku života či kapacitu nebo úroveň škol. Nejhorší 
hodnocení Říčany dostaly za drahé bydlení.  Na posled-
ním místě skončilo město Orlová z Moravskoslezského 
kraje. „S panem starostou Orlové jsme se spojili, abychom 
hovořili o problémech našich měst,“ říká David Michalič-
ka. „Ačkoliv podmínky Říčan a Orlové jsou diametrálně 
odlišné, rozhodli jsme se sejít 20. ledna v Říčanech. Rádi 
nabídneme naše zkušenosti, ale třeba i my se budeme mít 
čím inspirovat. Orlová například, podobně jako Říčany, 
pravidelně pořádá participativní rozpočet nebo rekon-
struuje náměstí.“

Naše město opět 
zvítězilo
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První rok v křesle starosty

co dělá starosta?
Upřímně jsem nečekal, jak velký 
rozdíl to bude, když mě před rokem 
zastupitelé z pozice místostarosty 
zvolili starostou města. Starosta řeší 
prostě všechno. Počínaje největšími 
projekty za stovky milionů, přes oč-
kování, dopravu, školství, odpady, 
údržbu zeleně až po sousedský spor 
o umístění popelnic. A nikdy nelze 
vyhovět všem. Samozřejmě, většinu 
agendy starosta deleguje, ale přehled 
musí mít o všem, co se ve městě děje. 
Změnou je podepisování všech smluv 
a dokumentů za město – starosta 
je totiž něco jako jednatel města, 
s čímž souvisí i nemalá zodpovědnost 
za veškeré právní akty. Na to jsem byl, 
koneckonců, zvyklý již z předchozích 
zaměstnáních ve vedení soukromých 
společností. Nicméně u veřejných 
financí si musí člověk dávat dvakrát 
pozor a Říčany ročně hospodaří s roz-
počtem téměř 900 milionů korun. 
Na starostovi jsou nejdůležitější vy-
jednávání a rozhodování. Přes den se 
proto v kanceláři starosty prakticky 
po půl hodině střídají vedoucí odborů 
i zástupci veřejnosti, aby řešili stra-
tegické, ale i operativní problémy. 
Jsem rád, že se podařilo posílit vedení 
města novým zkušeným tajemníkem 

úřadu, který s řadou úkolů aktivně 
pomáhá. Stejně tak část samospráv-
né agendy svědomitě řídí oba mís-
tostarostové i další radní. 
V neposlední řadě na starostovi leží 
i formální povinnosti. Není snad ví-
kend, kdy by starosta nebyl pozván 
na zahájení, otevírání, výročí, pře-
dávání cen či jiné podobné události 
místních spolků a organizací. To je 
samozřejmě spíš příjemná součást 
práce, i když čas to také stojí. 

rozhoduje zastupitelstvo  
nebo rada
Ačkoliv starosta a místostarostové 
denně činí mnoho rozhodnutí, klí-
čové záležitosti musí vždy schválit 
volené Zastupitelstvo města (něco 
jako parlament, u nás 21 členů), pří-
padně Rada města (něco jako vláda, 
7 členů).  Jedná se zejména o dispo-
zice s majetkem (pozemky, budovy), 
největší investice, ale také všechny 
vyhlášky atp. Zastupitelstvo jedná 
měsíčně, rada se schází každý týden.

Starosta je tváří města
Zdaleka nejviditelnější součástí prá-
ce starosty je komunikace s veřejnos-
tí. Zejména v dnešní době, kdy jsme 

všichni zahlceni nadbytkem podnětů, 
je důležité občanům věci představit 
stručně, ale výstižně. A hlavně vysvět-
lovat, vysvětlovat, vysvětlovat. 
Zde nebylo lehké navázat na Vladimí-
ra Kořena, profesionálního novináře 
a známého moderátora. Protože pre-
feruji přímou a osobní komunikaci, 
rozhodl jsem se loni rozšířit možnosti 
setkání – ať již individuální nebo hro-
madná veřejná projednání různých 
témat. Zahájil jsem též pravidelné ná-
vštěvy v městských částech (Strašín, 
Pacov, Kuří, Voděrádky, Jažlovice) 
a od jara plánuji přidat i setkání v čás-
tech Říčan a Radošovic. Rád poznám 
i vás. 

Online média a „doba  
facebooková“
Doba se zrychluje a město musí ko-
munikovat tak, jak to občané vyža-
dují. Každá generace používá jiná 
média, ale většina z nás dnes prefe-
ruje krátká sdělení, videa či dokon-
ce jen nadpisy. V online prostoru je 
obtížnější se dostat k meritu věci. 
Je naopak velmi jednoduché šířit 
polopravdy, pomluvy či dokonce 
lži. Hlas některých kritiků je často 
pod rouškou anonymity zdánli-
vě velmi silný. Ačkoliv průzkumy 
ukazují, že tzv. „mlčící většina“ 
bývá výrazně početnější, není mož-
né sílu sociálních sítí podceňovat. 
Neustálé vyvracení  dezinformací 
a pomluv tak je bohužel denním 
chlebem. Lži se šíří 7x rychleji. Je-
den příklad za všechny: V létě jsem 
od mnoha přátel i neznámých lidí 
slyšel, že mě údajně někdo fyzicky 
napadl. Jednou na Marvánku, pak 
na náměstí. Není to ani v nejmenším 
pravda, podobně jako nejsou pravdi-
vé další fámy. Bojovat proti nim však 
lze jen těžko. 

Úspěch se neměří 
 jen projekty 
Mohl bych zde vyjmenovat seznam 
dokončených staveb či rozpraco-
vaných projektů. Též bych se mohl 
pochlubit objemem získaných dotací, 

Byl jsem připraven na odpovědnou a časově náročnou práci, rozhodování, 
řešení velkých projektů. Zjistil jsem však, že řízení města není zdaleka 
jen o práci, projektech a výsledcích. Je to zejména o komunikaci a někdy, 
bohužel, i o politice. Úspěšný starosta není ten, který postaví nejvíce chod-
níků nebo získá nejvíce dotací. Dobrý starosta má spokojené občany, kteří 
ho mají rádi a stojí za ním. A to je můj cíl. 
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peněz uspořených v soutěžích a dal-
šími měřitelnými parametry. Jsem 
vzděláním i profesí technik a toto je 
mi vlastní. Oblíbenost starosty však, 
jak jsem pochopil, nezávisí jen na ve-
likosti ani počtu hotových projektů 
nebo kilometrech opravených chod-
níků. Je to o důvěře, spokojenosti, po-
citu, že se o nás někdo stará. Vlastně 
často o detailech. 
Uvědomil jsem si to, když obrovskou 
porci dobře provedené práce celého 
vedení města zcela zastínil jeden je-
diný, nedostatečně odkomunikovaný 
projekt. Ano, mám na mysli projekt 
Parkování pro domácí, který hýbal 
emocemi Říčaňáků celé léto. Když 
navíc technické řešení detailů zpra-
cované odborníky nebylo bezchybné 
(ty známé červené retardéry, které se 
do projektu dostaly dodatečně z pod-
nětu orgánů státní správy), problém 
byl na světě. 
Je mi upřímně líto, že projekt zamýš-
lený jednoznačně pro domácí – Ří-
čaňáky právě u nich vzbudil velké 
emoce. Je to ale za námi. Mnoho let 
připravovaný projekt parkování jsme 
měli odvahu spustit. I přes stále pro-
váděné úpravy na přání rezidentů je 
efekt již dnes jasně vidět. 
Nikdo z nás nechce bojovat s auty – 
sám mám v rodině dvě a je jasné, že 
bez aut se neobejdeme. Vedení města 
však činí kroky k řešení nejpalčivější-
ho problému našeho města, kterým 
přetížená doprava je. Řídíme se do-
poručeními odborníků a chráníme 
zejména zájmy místních.  

Optimismus a dobrá nálada
Zejména v dnešní napjaté době je 
třeba neztrácet smysl života, radovat 
se z maličkostí a myslet pozitivně. 
Kritizovat je jednoduché, přinášet 
a realizovat řešení je složitější. Stále 
je a bude co zlepšovat. 
Jsem velice rád, že se Říčany v roce 
2021 již počtvrté umístily na první 
příčce v indexu kvality života v rámci 
celé ČR. Není to jistě jen zásluha ve-
dení města. Největší podíl na kvalitě 
života máte totiž vy, obyvatelé našeho 
města, Říčaňáci.  

Děkuji vám a přeji v letošním roce 
2022 jen radost a dobrou náladu.

Váš starosta Dobrý starosta musí umět všechno – i zprovoznit promítačku v letním kině

Rád se setkávám s občany Říčan a těší mě, když se problémy daří řešit. Někdy je ale těžké najít kompromis

Oslavy 50 let HZS Říčany jsme si nenechali s paní hejtmankou ujít

Z otevření nové skautské klubovny jsme měli všichni velkou radost
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Radnice chce více peněz smě-
řovat do položek na údržbu 
města a městské zeleně, na úklid 
a do oprav chodníků a silnic. Inves-
tiční rozpočet města na příští rok 
je ve výši 381 milionů korun. Nej-
větší položku budoucích investic, 
zhruba 170 milionů korun, tvoří 
finance do školské infrastruktury. 

V roce 2022 bude dostavěna mateř-
ská škola Větrník v ulici Bílá a do to-
hoto nového objektu bude dočasně 
přemístěna školka Srdíčko. Poté bude 
provedena kompletní rekonstrukce 
již nevyhovující budovy školky Srdíč-
ko v ulici E. Beneše. Strmý růst cen 
ve stavebnictví odsunul zahájení re-
alizace stavby nové školy na Komen-
ského náměstí. Město bude usilovat 
o nové dotační tituly, které by měly 
pokrýt zvýšenou finanční náročnost 
realizace stavby.

Vzniknou nová hřiště pro děti 
i dospělé
Například malý lanový park u stávají-
cího hřiště na břehu Mlýnského ryb-
níku, vodní hrací prvek u Marvánku, 
nové hřiště v Kuří a také první etapa 
Industriálního parku pro -náctileté 
poblíž stezky do komerční zóny. Zají-
mavostí by měla být i velká vypouklá 
trampolína na hřišti Strašínská. Po-
kračovat bude již zahájená realizace 
Botanického centra u 3. ZŠ u lesa. 

budeme opravovat  
ulice i chodníky
Velká část z rozpočtu poputuje na in-
vestice do dopravní infrastruktury. 
Alokováno je zhruba 60 milionů ko-
run z investic plus dalších 21 milionů 
z položky na opravy silnic a chod-
níků. Realizovat by se tak například 
měla první etapa odvodnění ulic 
Sokolovská a Zahradní za bezmála 
11 milionů korun, nebo rekonstruk-
ce komunikace Otavská za 8 milio-
nů včetně chodníku a vodovodního 
řadu. Dojde také na rekonstrukci ko-
munikace Bílá u MŠ Větrník. Reali-
zace parkoviště Olivova vedle Říčan-
ského pivovaru by měla přijít na 9,5 
milionu. Postavit by se měl i chod-
ník v Kuří v ulici Květná, na který se 

městu podařilo získat dotaci. Budou 
se dále opravovat silnice a stavět 
chodníky a stezky. Mezi nejžádanější 
patří jistě chodník ke hřbitovu v uli-
ci K Solné stezce a podle hlasování 
v participativním rozpočtu i výměna 
železných traverz za dřevěný mostek 
přes Říčanský potok mezi zimním 
stadionem a ulicí V Chobotě. Zají-
mavostí by jednou mohl být dřevěný 
chodníček přes Mlýnský rybník, který 
je ovšem zatím pouze v rané fázi stu-
die. V přípravě je obnova či dokon-
čení polních cest. Například Strašín 
- Březí, Kuří - Kuříčko, Pacov - Březí, 
Pacov - Křenice či Voděrádky - Říča-
ny. Příští rok by mělo dojít k instalaci 
semaforů na křižovatce Říčanská × 
Mozartova. Světelně řízená křižovat-
ka vyjde na cca 5 milionů, v navazu-

Říčany navyšují finance na opravy a údržbu města. Investovat 
budou výrazně do školství a dopravní infrastruktury
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V příštím roce se počítá s rekonstrukcí MŠ Srdíčko

Zahrada u Těršípova domu nabídne krásná místa k relaxaci u Mlýnského rybníku. 

Velká část z  rozpočtu poputuje na investice 
do dopravní infrastruktury. Alokováno je zhruba 
60 milionů korun z investic plus dalších 21 milionů 
z položky na opravy silnic a chodníků. Opravy se 
dočká například ulice Otavská. 
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jící části vznikne též nový chodník. 
Další větší investicí do bezpečnosti 
chodců bude nasvětlení přechodů 
na ulici 17. listopadu a ulici Široká 
u ragby.

Vodovod a kanalizace
V rozpočtu je vyhrazeno 58 milionů 
na obnovu vodohospodářské infra-
struktury. Další 2 miliony na obnovu 
vrtů v Radošovicích, pokračovat se 
bude s přípravou trasy nového při-
vaděče Želivka (předpokládaná in-
vestice je v řádu stovek milionů Kč) 
a vodovodů v lokalitě Ryba a Rak. 
Realizován bude vodovod v ulici 
Otavská mezi Jizerskou a na Obci 
za 1,7 milionu a v případě získání 
dotace se připraví dostavba kanali-
zace a vodovodu v Pacově. 

Úpravy Marvánku
Zahájí se stavební činnost na úpra-
vách okolí Marvánku a dokončuje se 
prováděcí projekt k odkrytí Říčan-
ského potoka v ulici Široká. Před-
jednaná je zde spolupráce s Povo-
dím Vltavy na finanční spoluúčasti, 
zahájení v optimálním případě před-
pokládáme též v příštím roce.

Oprava domu  
s pečovatelskou službou 
SeNIOr 
Rozpočet počítá i s opravami něko-
lika městských bytů a řešením hava-
rijního stavu střechy domova s pe-
čovatelskou službou. Výměna pásů 
krytiny, klempířské prvky, výměna 
střešních oken a doplnění zateplení 
střechy DPS Senior vyjde rozpočet 
města na cca 13 milionů korun.

revitalizace sídlišť 
Bude se pokračovat například opra-
vou chodníků a další úpravou veřej-
ných prostranství, doplněním košů, 
laviček a dalšího mobiliáře. Naplá-
novaná je i úprava zahrady Teršípova 
domu, kde sídlí Husova knihovna. 
I letošní rozpočet počítá s pěti milio-
ny na projekty občanů z participativ-
ního rozpočtu Překvapte Říčany. 

Tisková zpráva města
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V rozpočtu je také alokováno 13 milionů korun na opravu střechy DPS.

V příštím roce chceme navýšit kapacitu parkoviště Olivova (u pivovaru) .

Vstupní prostranství úřadu na Komenského náměstí bude modernější a pro návštěvníky příjemnější.

Projekt chodníku ke hřbitovu je hotov. S realizací chceme začít v roce 
2022. Zároveň dojde i k opravě vozovky a přibude nové osvětlení.  
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MŠ Větrník má již základ pro „zelenou“ fasádu 
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Budovu mateřské školy tvoří 
centrální kvádr, doplněný třemi 
bočními pagodami s trojúhelní-
kovými okny a zastřešený hlavní 
pagodou. V současné době se 
dokončuje krytina šikmých 
částí pagod tvořená hliníkovými 
šablonami, které budou opatřeny 
odlišnými barevnými odstíny 
shodnými s barevným řešením 
interiérů jednotlivých tříd.
Na severozápadní fasádě bude pro-
vedena kombinace omítky a zeleně, 
byla osazena montovaná zelená 
fasáda se závlahou, která bude do-
plněna treláží s popínavými rostli-
nami. Pro závlahu budou použity 
dešťové vody akumulované v retenč-
ní nádrži.
V prostorách tříd probíhají dokon-
čovací práce vnitřních povrchů kon-
strukcí a detailů napojení jednotli-
vých konstrukčních částí.
Centrální vstupní aula je navržena 
jako otevřený prostor přes dvě nad-
zemní podlaží. 
V úrovni podlahy druhého nadzem-
ního podlaží bude ochoz, ze 
kterého budou přístupné 
prostory dvou tříd a záze-
mí mateřské školy.
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Chodník na obCi
Vyšlapaná blátivá cesta 
u dopravního hřiště byla 
upravena – chodník 
byl osazen obrubníky 
a dostal mlatový povrch. 
Cena díla byla vysoutě-
žena za necelých 170 
tisíc korun.

Opravujeme silnice a chodníky

Chodník za kolejemi 
Chodník mezi Olivovou ulicí 
a ulicí Pod Tratí je opraven. 
Tato propojka je velmi oblí-
bená a denně tudy projde 
mnoho lidí, včetně dětí. 
Proto se město rozhodlo 
pro důkladnou opravu. 
Starý povrch byl odstraněn, 
došlo k vyrovnání terénu 
a nakonec přišla asfaltová 
vrstva. 

Chodník pro pěší k nádraží
Této investici jste dali prioritu svým hlasováním v překvapte Říčany. je to velmi frekventovaná 
cesta od ulice Scheinerova, od takzvané „myší díry“, k budově nádraží. jde o náročnější opravu, 
kde je nutné zpevnit svah. nový povrch bude asfaltový a instalováno bude nové veřejné osvětlení. 
zásadních úprav se dočká celý prostor stávajícího parkoviště, který je součástí lokality označova-
né jako „přednádraží“. V současné době se pro tuto akci řeší stavební povolení.  předpokládáme, 
že financování bude zajištěno částečně z dotačních zdrojů.
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rychlejší a pohodlnější je vyplnění ON-LINe
On-line formulář „přiznání k poplatku“ můžete 
vyplnit a odeslat ZDE: https://info.ricany.cz/mesto/
formulare-meu. Známku si pak můžete přijít vyzved-
nout od 3. do 30. ledna 2022 do: 
l Infocentra na Masarykově náměstí: od pondělí 
do čtvrtka 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, v pátek do 16:00. 
l Infocentra v Rondelu na nádraží: od pondělí do pátku 
8:00 – 18:00 Stačí jeden podpis a je vyřízeno. Známku 
můžete vyzvednout i kamarádovi či příbuznému. Nyní 
nebudete nic platit!

POZOR! Nepřihlášené „popelnice“ bez známky 
nebudou v únoru vyvezeny.

co se mění  
v odpadech od ledna 2022:
V souvislosti se změnou zákona o odpadech musí 
v lednu 2022 KAŽDÝ občan vlastnící nemovitost 
podat „přiznání k poplatku“, tj. nahlásit, jak velkou 
černou nádobu bude chtít a zda má zájem o BIO 
nádobu ZDARMA.

l Za hnědou popelnici již nebudete platit – svoz 
BIO odpadu bude zdarma.
l Platba bude vyměřena po skončení roku a bude 
splatná do 31. 1. 2023.
l Zájemci od září 2022 mohou získat zdarma nádoby 
na plast a papír. Dobrovolný systém door to door – tří-
děný odpad od prahu domu – začne platit až po uza-
vření smlouvy s novým dodavatelem služeb odpado-
vého hospodářství.
l Pro SVJ se téměř nic nemění. Přiznání k poplatku 
(s uvedením počtu bytů a dalších údajů) vyřizuje od-
povědný zástupce. Vyplnění je také možné ON-LINE. 
Změnou je, že není třeba dokládat potvrzení o trvalém 
pobytu.
l Objem nádoby je možné během roku změnit.
l Nový zákon neumožňuje zvýhodnění osob s trva-
lým bydlištěm v Říčanech. Město však stále výrazně 
dotuje cenu odpadů pro občany. Rozpočet pro rok 
2022 předpokládá, že město bude za svoz a likvida-
ci odpadu doplácet okolo 11 milionů korun. Zákon 
umožňuje maximální sazbu za litr směsného odpadu 
1 Kč. Zastupitelé schválili pouze 0,30 Kč.

do konce ledna je nutné přihlásit černou popelnici, 
jednoduše on-line nebo osobně

objem nádoby 
směsný odpad

ceny 2022 objem nádoby 
bio odpad

Ceny 2022

60 litrů 936 Kč - -

80 litrů 1 248 Kč - -

120 litrů 1 872 Kč 120 litrů 0 Kč

240 litrů 3 744 Kč 240 litrů 0 Kč

1 100 litrů 17 160 Kč 1 100 litrů 0 Kč

Pro srovnání uvádíme ceny za svoz 120 litrové nádoby v okolních obcích: Kostelec n. Č. lesy: 3 600 Kč (cena je 
900 Kč na osobu bez rozdílu věku); Tehov: 4 992 Kč, BIO 240 litrů 800 Kč; Všestary: 4 992 Kč; Světice: 3 120 Kč...

Tabulka cen Říčany. Frekvence svozu směsného odpadu bude 1x týdně

Město nadále 
výrazně dotuje ceny 

za svoz odpadu
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rodné číslo: /

Číslo popisné (evidenční) 
nemovitosti:

Velikost požadované nádoby 
na směsný odpad - zakroužkujte:  60             80             120              240              1100

adresa trvalého pobytu 
vlastníka nemovitosti:

kontaktní  
e-mailová adresa: @

adresa pro umístění nádoby (jen je-li 
jiná než adresa trvalého pobytu):

Velikost požadované nádoby  
na bio (zdarma) - zakroužkujte:

120                     240                    1100

budete mít zájem o sběrné nádoby na tříděný odpad 
(papír, plast apod.) zdarma? zakroužkujte: ano                ne

kontaktní 
telefon:

jméno a příjmení vlastníka nemovitosti:

✁
Formulář pro registraci sběrné nádoby na rok 2022

Aby vše probíhalo bez komplikací, předvyplňte tento formulář. Odevzdejte jej   
od 3. do 30. ledna 2022 na pokladny na Masarykově náměstí nebo Komenského náměstí. 
Údaje z formuláře budou zadány do systému a následně vám bude vydána známka. Nyní 
nebudete nic platit!

Přiznání můžete vyplnit i osobně na pokladně 

Pondělí 7:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin

Úterý 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin

Středa 7:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin

Čtvrtek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin

Pátek 7:00 - 11:00

Úřední hodiny Pokladen:
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Žijeme Říčany
Stálá výstava fotografií
Střípky z říčanské sportovní historie jsou ke zhlédnutí 
na stálé výstavě fotografií na zadní části fotbalové tribu-
ny podél ulice Široká. Výstavu ve spolupráci se Zdeňkem 
Vávrou připravil Odbor školství a kultury MěÚ. Město 
děkuje tvůrcům za úspěšnou realizaci. Díky patří také 
Janu Boukalovi z Muzea Říčany, Lukáši Buriánkovi 
a dalším za zapůjčení fotografií.

První fotografie směrem od náměstí zachycuje členstvo 
říčanského Sokola v roce 1932 (archiv Muzea Říčany). 
Na druhé je členstvo Sokola Říčany z roku 1912 (archiv 
Muzea Říčany). Na třetí fotbalisté SK Říčany při slav-
nostním otevření klubovny na hřišti 11. 6. 1922 (archiv 
Muzea Říčany). Na čtvrté hokejisté SSC Říčany na pří-
rodní ploše zimního stadionu (Stadiku) v roce 1933 
(archiv Muzea Říčany). Na páté bruslaři na zamrzlém 
koupališti Jureček ve 40. letech minulého století (archiv 
Muzea Říčany). Na šesté je družstvo tenistů LTC Říčany 
z roku 1939 na kurtech v lese za Jurečkem (archiv Muzea 
Říčany). Na sedmé veřejné vystoupení okrskové spartaki-
ády v květnu 1980 právě na tomto stadionu (archiv Muzea 
Říčany). Na osmé cyklotrialový závodník Lukáš Buriánek 
při Prvomájových šlapačkách podél Rokytky 1. 5. 1988 
(archiv TRIAL SECTION.CZ). Na deváté Václav Bu-
dín při Říčanských šlapačkách – mistrovství světa 1981 
v bodované sekci u tunýlku pod Černokosteleckou (archiv 
Petra Hájka). Na desáté utkání ragby DISK Říčany vs. 
Vyškov v r. 1968 (archiv RUGBY CLUBU ŘÍČANY

deset let bez Václava Havla
Žákovské zastupitelstvo říčan-
ských škol uspořádalo v sobo-
tu 18. prosince pietní vzpo-
mínku na prezidenta Václava 
Havla, který zemřel před dese-
ti lety právě v tento den. Akce 
se uskutečnila na Masarykově 
náměstí, kde lidé vytvořili ze 
svíček srdíčko – typický „pod-
pis“ Václava Havla. 

Úspěch říčanské výtvarnice v Itálii
„Měla jsem tu čest se zúčastnit mezinárodního XIII. Bi-
enále umění a designu ve Florencii, kde vystavovalo přes 
tři sta umělců, malířů a sochařů z celého světa. Za Čes-
kou republiku byli nominováni tři umělci. Byla to pro mne 
velká příležitost představit své dílo – skleněnou, tavenou 
sochu s názvem Královský vějíř (80 x 50 x 12cm). Při zá-
věrečném ceremoniálu jsem získala od mezinárodní poro-
ty jednu z hlavních cen „Lorenzo Il Magnifico“ v sekci so-
chařství. Tvorbou skleněných tavených plastik se zabývám 
od svých studií na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze a přes 
20 let žiji a tvořím v Říčanech. Ráda bych poděkovala 
Městu Říčany za sponzorský dar, díky němuž jsem se moh-
la této významné události zúčastnit.“  Ivana Mašitová
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Město na základě podnětů občanů upravuje parkování
Konkrétní úpravy vzešly z připomínek rezidentů, 
z veřejných setkání a také z praxe. Až reálný provoz 
ukázal, že co vypadalo bezchybně v projektové 
přípravě, v praxi nefunguje. Všemi připomínkami se 
odpovědně zabývá oddělení technické správy. Celkem 
již bylo přijato přes sto podnětů. Každý požadavek 
je zaznamenán a předán projektantovi, konkrétní 
projekt je pak projednán na Radě města. Nakonec 
je nutné zažádat o rozhodnutí Odbor správních 
agend a dopravy (OSAD). Teprve potom lze úpra-
vu realizovat. Celkem již bylo dokončeno či čeká 
na zahájení na čtyřicet dílčích úprav. Zbylé podněty 
jsou připraveny k projednání na Radě nebo k vydání 
rozhodnutí OSAD.

Nové vodorovné značení je pro řidiče příjemnější 
Zpomalovací polštáře jsou postupně nahrazovány plas-
tickým vodorovným značením. Změny již byly provede-
ny v ulicích Táborská, Olivova, Rýdlova a v dalších.

část parkoviště Pod hradem bude ZdArMA
Vedení města plánuje zrušit zpoplatnění stání na části 
parkoviště Pod hradem (za prodejnou U Václava).  Ná-
vrh bude projednán na Radě města, a co nejdříve v no-
vém roce zde půjde přes den parkovat bezplatně.  

Zvýhodněné dlouhodobé stání
Dalším připravovaným opatřením, kterým město vy-
chází vstříc požadavkům obyvatel, je změna tarifu 
na vybraných úsecích. Tarif R2 (stání na ulicích 10 Kč/
hod. v době od 8 do 18 hod.) bude na některých místech 
změněn na Tarif R3, který nabízí zvýhodněné dlouhodo-
bé parkování (10 Kč/hod., ale maximálně 40 Kč na celý 
den). Změny se budou týkat lokalit, kde se nacházejí in-
stituce s vysokou návštěvností – např. školy, zdravotní 
střediska. Tento tarif mohou využít návštěvníci a zejmé-
na zaměstnanci. 

Tisková zpráva města

V ulici Táborská byl zpomalovací polštář nahrazen novým vodorovným značením. 
Také bylo odstraněno parkovací místo, které bránilo plynulému provozu. 

Nová parkovací místa vznikla v ulici Bachmačská.

Nová parkovací místa vznikla v ulici u Komenského náměst (u bývalého kina).

Výměny proběhly například v ulicích Rýdlova, Olivova a v dalších.
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děkujeme za spolupráci a za vaše podněty, kterými se zabýváme 

podněty k úpravě návrh řešení Stav
Olivova – zrušení šikany Fibichova Všechny parkovací úseky na severní straně 

budou zrušeny. Bude navrženo jiné vodorovné 
dopravní značení (optická brzda) + souvislá 
změna povrchu 

Dokončená realizace

Olivova – zrušení šikany Třebízského Všechny parkovací úseky na severní straně 
budou zrušeny. Bude navrženo jiné vodorovné 
dopravní značení (optická brzda) + souvislá 
změna povrchu

Dokončená realizace

Přemyslova 528 (před Vrchlického) Posun parkovacího úseku o metr Dokončená realizace

Bachmačská 1327/11 Oprava realizovaného VDZ Dokončená realizace

Domažlická před Smiřických Prostor výhybny má délku 16 m. Minimální 
požadavek dle ČSN 736110 je 9 m.

Vydáno kladné rozhodnutí

Petr Fastra u 17. listopadu Požadavek na vnoření parkovacího úseku 
hlouběji do ul. Petra Fastra bude řešen 
souběžně s požadavkem na vytvoření 
parkovacího stání pro ZTP.

Vydáno kladné rozhodnutí

Komenského nám. – navýšení parkovacích 
kapacit

Přesun parkování na stranu u kina 
a za křižovatkou směrem k úřadu. Vše dle 
dohody s SVJ 1518. 

Dokončená realizace

Bezručova – přechod K Nádraží S ohledem na skutečnost, že požadavek 
na zrušení přechodu je ve stanovisku 
dotčeného orgánu, je vhodnější vše řešit VDZ + 
zpomalovací polštář do ul. K Nádraží

Dokončená realizace

Smetanova x Kamlerova – výjezd TKO Budou přeuspořádány parkovací úseky a část 
parkování vrácena na západní stranu. Vše bez 
potřeby návrhu OOP – pouze „dílčí“ posuny 
SDZ

Předáno k realizaci

Chodská – navýšení parkovacích kapacit Dle dříve zaslané situace – správně by mělo být 
formou návrhu OOP.

Vydáno kladné rozhodnutí

Spojovací Zrušení balisety a nahrazení polštáře 
plastovým VDZ

Zažádáno o rozhodnutí

Olivova u náměstí Polštář bude nahrazen jiným technickým 
opatřením

Zažádáno o rozhodnutí

Poliklinika Doplnit 1 stání pro invalidy Vydáno kladné rozhodnutí

Táborská Zvětšení mezer mezi  
střídavým parkováním 

Projednáno v Radě

Táborská 760/39 Parkovací místa moc blízko křižovatce, ztížený 
výjezd z uličky

Projednáno v Radě

Táborská Odstranění polštáře Dokončená realizace

Plynární Odstranění polštáře Dokončená realizace

Dvořákova Odstranění parkovacích míst před křižovatkou 
Olivova x Dvořákova(z obou směrů)

Vydáno kladné rozhodnutí

Dvořákova Chybí VDZ žlutá, začerněno a nevráceno Dokončená realizace

Sokolská - polštář Přesun polštáře ze začátku ulice k sokolovně Zažádáno o rozhodnutí

Tabulka obsahuje jen část úprav, které již byly realizovány či jsou ve fázi přípravy. Veškeré informace najdete 
na https://parkovani.ricany.cz/mapapripominek.html
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Sokolská - parkovací místa Přesun parkovacích míst na stranu sokoláku Dokončená realizace

Sokolská - průjezd HZS Zrušení jednoho parkovacího místa cikcak. Dokončená realizace

Na Fialce Vyznačení parkovacích míst na východní 
straně ulice Na Fialce

Zažádáno o rozhodnutí

Sadová - polštář Přesun polštáře od křižovatky Politických 
vězňů / úplné zrušení / instalace jiných 
zařízení pro zpomalení dopravy v zóně 30

Zažádáno o rozhodnutí

Scheinerova - polštář Přesun polštáře od křižovatky Politických 
vězňů / úplné zrušení instalace jiných zařízení 
pro zpomalení dopravy v zóně 30

Zažádáno o rozhodnutí

Nová - balisety Zrušení / přesun balisetů z adresy Nová 
1566/20

Zažádáno o rozhodnutí

Melantrichova Zakreslení parkovacích míst v ulici 
Melantrichova před č.p. 1999

Vydáno kladné rozhodnutí

Bezručova - zcelení úseku Zcelení parkovacích míst před č.p. 184 Dokončená realizace

Fibichova - úprava úseku naproti 1748 Zrušení parkovacích míst naproti č.p. 1748 Dokončená realizace

Uhelná - polštář Zrušení polštářů u křižovatky s ulicí Spojka Dokončená realizace

17. listopadu - polštář Zrušení polštářů u křižovatky s ulicí Politických 
vězňů

Dokončená realizace

Bachmačská - 1720 a 1405 Zrušení parkovacích míst naproti č.p. 1720 
a 1405

Dokončená realizace

Legií 1220/6 Zkrácení parkovacích míst od křižovatky s ulicí 
Bachmačská o 2 m

Dokončená realizace

Jaselská baliset Zrušení balisetu před č.p. 1276/9 Zažádáno o rozhodnutí

Mánesova 963/17 Zrušení parkovacích míst počínaje místem 
naproti vjezdu č.p. 963 až do křižovatky

Zažádáno o rozhodnutí

Mánesova 1131/18 Zrušení balisetů, instalace polštáře, vyznačení 
omezení rychlosti 30 VDZ

Zažádáno o rozhodnutí

Domažlická x Dukelská Zkrácení dvou parkovacích míst před 
křižovatkou, zrušení/přesun polštáře

Zažádáno o rozhodnutí

Domažlická x Smiřických Zkrácení parkovacích míst v ulici Domažlická 
na max tři auta, změnit umístění polštáře

Zažádáno o rozhodnutí

Domažlická x Terronská Zrušení prvního mista směrem na jihovýchod Zažádáno o rozhodnutí

Domažlická 1444/24 Zkrácení pásu před č.p. 1444 Zažádáno o rozhodnutí

Bezručova x K Podjezdu Zrušení parkovacího místa u křižovatky ulic 
Bezručova a K Podjezdu

Dokončená realizace

Bachmačská - výjezdy Zrušení parkovacích míst od ulice Bezručova 
k ulici Legií 

Dokončená realizace

Legií - u křižovatky Bezručova Zrušení jednoho parkovacího místa 
u křižovatky s ulicí Bezručova. Zrušení 
parkovacího místa za zúžením vozovky.

Dokončená realizace

Lázeňská - polštář Instalovat polštáře před křižovatku s ulicí 
Podskalí

Zažádáno o rozhodnutí

Podskalí - polštář Zrušení polštáře před č.p. 225 nebo výměna 
za jiný zpomalovací prvek

Dokončená realizace

Lázeňská - Pozor děti Vyznačení VDZ Pozor děti na cyklostezce Zažádáno o rozhodnutí
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Každý, kdo si přinesl svou lucernič-
ku, tak si zde mohl posvěcené svět-
lo vzít a odnést si tak domů kousek 
šťastného světla a pohody. Byla zde 
umístěna též schránka na dopisy 
pro Ježíška, kam děti vhazovaly 
svá vánoční přání. O kus dál byl 
živý betlém. Děti zde mohly svaté-
mu Josefovi a panně Marii svěřit 
svá tajná přání a dostávaly dárky.  
Následovala procházka do bývalých 
Krabošic, kde v areálu společnosti 
AVT Group všechny uvítal unikát-
ní audiovizuální betlém. Potom už 
na děti a rodiče čekalo překvapení – 
na původní budovu statku se promí-
tala přáníčka dětí. Vypadalo to nád-
herně. Děkujeme za skvělý nápad. 
Na závěr byl připraven ohňostroj. 
Díky tomu, že lidé na akci přicházeli 
postupně a dodržovali aktuálně plat-
ná vládní nařízení, tak sobě i dětem 
připravili krásný večer s nádechem 
vánočního okouzlení.
Speciální poděkování: Chtěli bychom 
velice poděkovat za pomoc a spolu-
práci všem, kteří ten večer pomohli 
připravit dětem nezapomenutelný 
předvánoční zážitek. Děkujeme otci 
Konstantinovi za posvěcení adventní-
ho světla. Naše poděkování patří také 
panu Vlčkovi, který připravil část 

předvánočního zastavení ve svém 
areálu firmy AVT Group. Velké díky 
za pomoc při dodržování bezpečnosti 
na komunikaci náleží Městské policii 
Říčany. Děkujeme také dobrovolným 
hasičům z Kuří za asistenci při bez-
pečném pálení ohně. Děkujeme Vlas-

tíkovi Bartoňovi za vánoční jmelí. 
Děkujeme všem členům našeho spol-
ku, kteří ten večer pomáhali. Děku-
jeme všem, kteří poskytli spolku dar 
na činnost v příštím roce. Děkujeme 
též nejlepšímu místnímu fotografovi 
Ondřeji Dupkalovi, který akci nafo-
til. Více zde: https://www.voderadky.
com/aktualne-z-naseho-spolku/ .

Za Sportovní a společenský spolek 
Voděrádky 

Eva Šimková

Zprávy z říčanských městských částí
Vánoční okouzlení  ve Voděrádkách
Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil na paloučku v Kra-
bošické ulici pro své členy, jejich děti a přátele rozsvícení adventního 
světla, posvěceného den předem naším nejmilejším farářem – otcem 
Konstantinem z říčanského kostela.
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Starosta David Michalička se s kolegyněmi z investičního oddělení 6. 
prosince setkal se zástupci osadního výboru a následně s občany Pacova 
v „domácím“ prostředí v klubovně u sportovního hřiště. 

V Kuří bude letos mimo jiné realizován nový chodník

V Pacově řešili vodovod, kanalizaci  
a chodník Nad bahnivkou

Diskutovalo se například o dostav-
bě vodovodu a kanalizace. Velkým 
tématem bylo vybudování chodníku 
v ulici Nad Bahnivkou. Realizaci 
brání nevyřešené vlastnické vztahy 
pozemků, na kterých by měl chod-
ník vést. V této lokalitě vznikají 
nebezpečné situace, neboť kromě 
rodinných domů je zde tenisový are-
ál, škola, školka a jezdí tudy stovky 
automobilů i městská hromadná do-
prava. Město bude společně s osad-
ním výborem situaci řešit. Obyvatele 
Pacova trápí i překračování povole-
né rychlosti vozidel v ulici Mírová, 
kterou využívají řidiči jako objízd-

nou trasu kolon v Černokostelecké. 
Řešením by mohlo být úsekové mě-
ření nebo zpomalovací semafor, kte-
rý však vedení města nedoporučuje. 
Padl i návrh na zřízení nového pře-
chodu pro chodce přes ulici Mírová 
k volnočasovému areálu. 
Pacovští byli také informováni o roz-
šíření městské hromadné dopra-
vy – od příštího roku bude Ropid 
posilovat spoje 303 a 428. Město 
hledá řešení, jak posílit i městské 
linky, aby jezdily častěji. Město bylo 
upozorněno na zanesení propustku 
na Rokytce pod silnicí č. 101 a ne-
bezpečí záplav. Někteří občané vy-

jádřili nesouhlas s nastavením eta-
pizace územního plánu a požadují, 
aby kritéria pro uvolňování ploch 
pro zástavbu byla přehodnocena 
především u menších ploch navazu-
jící přímo na zastavěné území.

Chodník v ulici Květná v Kuří by mělo 
město realizovat v tomto roce. Na in-
vestici ve výši téměř čtyř milionů korun 
se podařilo získat dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj. V rámci příprav bylo 
nutné udělat změny v projektu tak, aby 
chodník odpovídal veškerým technic-
kých normám. Mimo jiné bylo třeba za-
jistit bezbariérovost chodníku či sjízd-
nost vjezdů do přilehlých nemovitostí.
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Město Říčany zřídilo očkovací místo na Masarykově 
náměstí v prostorách Staré radnice

Trvalý pobyt má důvod

Od prosince město Říčany spustilo 
očkování bez předchozí regis-
trace v prostorách Staré radnice 
na Masarykově náměstí čp. 83. 
Zájemci o očkování mohou do nově 
zřízeného očkovacího místa přijít 
kdykoliv v rámci jeho otevírací 
doby, kterou budeme upravovat 
dle zájmu. V současné době se 
ve Staré radnici očkuje každé 
ÚTERÝ 16 - 20 hod., 
PÁTEK 14 - 18 hod. a 
SOBOTU 8 - 12 hod. Registrace 
probíhá až na místě.
Aplikují se zde první, druhé i třetí dáv-
ky osobám starším šestnácti let. Oč-
kuje se látkami Comirnaty od Pfizer/
BioNTech a Spikevax od Moderny.

„Je v zájmu nás všech vytvořit tako-
vé podmínky, aby možnost očkování 
nebo testování byla pro každého, kdo 
má zájem, co nejdostupnější. Jsem 

rád, že se nám podařilo zřídit očko-
vací místo v režimu bez předchozí 
registrace a věřím, že se nám v krát-
ké době podaří zřídit další testovací 
místo v lokalitě u Tesca, tak aby došlo 
k navýšení potřebných kapacit v na-

šem městě,“ říká starosta David Mi-
chalička. Pokud se chcete objednat 
na třetí, posilující dávku, tuto mož-
nost máte nyní také v říčanské ne-
mocnici Agel a dočtete se o tom více 
na straně 32.

Bez ohledu na to, zda místní oby-
vatelé jsou či nejsou přihlášeni 
k trvalému pobytu, potřebují jezdit 
po místních komunikacích, parko-
vat, mít zajištěnou zdravotní péči, 
případně i sociální služby, potře-
bují mít kde sportovat, kam chodit 
za kulturou, mít šanci si zajít do par-
ku, mít šanci vyřídit si úřední agen-
dy, které jsou městu svěřeny státem. 
Někdy bohužel potřebují i služby 
městské policie a další servis ze stra-
ny města. Na to vše potřebují Říčany 
finanční prostředky. 
Řada příjmů do rozpočtu města je 
minimálně z části vázána na počet 

trvalých obyvatel. Na základě roz-
počtového určení daní město získá-
vá část příjmů za správní poplatky 
a místní poplatky. U rozpočtu pro 
rok 2021 činí podíl takových příjmů 
více než 38 %, nominálně se jedná 
o 246,6 mil. korun. Pokud by všich-
ni, kteří od města něco potřebují, 
měli v Říčanech také přihlášený 
pobyt, město by získalo více pe-
něz, které by bylo možné investovat 
do dalších služeb pro občany, nebo 
do potřebných investic. 
Častou námitkou je, že když tu má ně-
kdo nemovitost a platí z ní daň, nezá-
leží na trvalém pobytu. Ale to je velmi 

zásadní omyl. Ano, daň z nemovitosti 
je stoprocentním příjmem rozpočtu 
města, ale jedná se jen o necelých 6 % 
z celkového objemu příjmů města, 
v roce 2021 tedy 37,8 mil. Kč. V této 
částce jsou samozřejmě daně všech 
majitelů nemovitostí, tedy jak s trva-
lým pobytem, tak bez něj. Nutno ještě 
podotknout, že výše koeficientů, které 
ovlivňují daň z nemovitosti, se v Říča-
nech měnila s účinností od 1. 1. 2008 
(velikostní koeficient) a od 1. 1. 2009 
(místní koeficient). Za posledních 12 
let k navýšení nedošlo. Je tedy zřejmé, 
že pokud je obyvatel Říčan přihlášen 
k trvalému pobytu, přispívá do spo-
lečného rozpočtu násobně víc než jeho 
soused, který má trvalý pobyt jinde. 
Občané s trvalým pobytem tak nepří-
mo platí i služby pro ty, kteří tu trvalý 
pobyt nemají. Proto je více než fér, 
aby od města získávali nějaké výhody. 
A pokud se jejich sousedovi zdá takové 
zvýhodnění nespravedlivé, stačí zajít 
na úřad a trvalý pobyt si změnit.  

Tisková zpráva města

V různých diskusích se opakovaně objevil názor, že zvýhodňovat finanč-
ně občany Říčan s trvalým pobytem u městem poskytovaných služeb 
není správné. Město v posledních letech poskytovalo občanům s trva-
lým pobytem například nižší poplatek za svoz odpadu, který kryje jen 
čtvrtinu skutečných nákladů. To už však od roku 2022 kvůli legislativní 
změně není možné.  Zvýhodněné je také parkování. V té souvislosti 
chceme vysvětlit, proč vedení města považuje za tak důležité, aby byla 
k trvalému pobytu přihlášena co největší část osob, které zde reálně byd-
lí a čerpají tak služby městem financované.
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Nový vyřezávaný betlém 
Těší nás, že se vám nový vyřezáva-
ný betlém na Masarykově náměstí 
líbil. autorem je známý řezbář Luděk 
Vančura. „Město se snaží průběžně 
pořizovat novou vánoční výzdobu, 
aby se lidé měli na co těšit,“ říká 
místostarostka Hana Špačková. „Na-
posledy to byli osvětlení andělé, letos 
jsme se rozhodli pro betlém. Autora 

jsme vybírali pečlivě 
a myslím, že pan 

Vančura odvedl 
svou práci 
skvěle.“

děti vyráběly 
ozdoby 
zdobení stromeč-
ků vedle kostela 
se stalo tradicí. 
Každým rokem je 
zdobí děti z říčan-
ských mateřských 
a základních škol. 
Také letos se jim ozdo-
by velice vydařily.

Park u Komenského náměstí tradičně zdobí betlém 
na motivy kreseb Josefa Lady

jaké byly Vánoce 2021

Osmimetrový darovaný smrk 
Letošní Vánoce zdobil Masarykovo náměstí krásný 
osmimetrový stříbrný smrk. Opět šlo o darovaný strom. Po-
děkování tentokrát míří do Otavské ulice. Smrk rozzářilo 
tři sta metrů ozdobných světýlek (v celých Říčanech bylo 
instalováno na sto světelných dekorací). 
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 11. 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 286Ê481Ê946,04 108,74

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

110Ê367Ê453,00 154Ê414Ê833,36 173Ê072Ê694,92 112,08

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3Ê050Ê000,00 6Ê956Ê124,00 8Ê141Ê910,00 117,05

přijaté dotace 230Ê964Ê013,72 231Ê770Ê494,40 139Ê431Ê474,50 60,16

Přijaté splátky půjček 636Ê000,00 2Ê038Ê797,80 3Ê745Ê957,80 183,73

rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

600Ê742Ê166,72 658Ê626Ê649,56 610Ê873Ê983,26 92,75

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

Zůstatek pokladny cizí měny 0,00

Úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795Ê565Ê124,94 902Ê048Ê670,37 854Ê296Ê004,07 94,71

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 393Ê614Ê719,70 441Ê083Ê059,06 346Ê075Ê981,08 78,46

Rozpisové rezervy 10Ê600Ê000,00 3Ê799Ê855,48 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 404Ê214Ê719,70 444Ê882Ê914,54 346Ê075Ê981,08 77,79

Kapitálové (investiční) výdaje 333Ê399Ê974,64 397Ê879Ê009,40 111Ê314Ê200,07 27,98

Rezervy na investice 18Ê952Ê330,60 27Ê461Ê046,43 0,00 0,00

investiční výdaje celkem 352Ê352Ê305,24 425Ê340Ê055,83 111Ê314Ê200,07 26,17

rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

756Ê567Ê024,94 870Ê222Ê970,37 457Ê390Ê181,15 52,56

Splátky úvěru 38Ê998Ê100,00 31Ê825Ê700,00 29Ê173Ê557,16 91,67

Výdaje vč. splátky půjčky 795Ê565Ê124,94 902Ê048Ê670,37 486Ê563Ê738,31 53,94

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 367Ê732Ê265,76
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 novém roce
Vánoce jsou již za námi a věříme, že 
dárky, které jste si u nás zakoupili, 
udělaly vašim blízkým radost. Do sou-
těže se v průběhu léta a podzimu zapo-
jilo několik desítek zákazníků a těsně 
před vánočními svátky jsme vylosovali 
šťastnou výherkyni. Stala se jí Jitka 
Fáberová z Říčan a pod stromeček 
si odnesla vouchery pro dva dospělé 
na jednodenní členství ve VIP klubu 
ve fitness a wellness, tedy sportování 
a relaxaci v bazénu, vířivce a saunách 
u našeho partnera Parkhotel Holiday v Benicích. Blaho-
přejeme! V roce 2022 jsme pro vás připravili novinku, ko-
nečně se nám podařilo v polovině prosince spustit e-shop 

našeho zboží. Důvodem byla rostoucí 
poptávka po zaslání produktů poštou, 
anebo jejich bezkontaktní objednání, 
které je v dnešní době stále aktuální. 
Snažíme se vyhovět našim stálým zá-
kazníkům, ale i zájemcům ze vzdále-
ných oblastí, kteří si nemohou přijet 
osobně. Věříme, že se vám tato služba 
bude líbit, a budeme se snažit zboží 
na e-shopu stále doplňovat a nabídku 
rozšiřovat. E-shop najdete na našem 
webu www.maks-ricany.cz/eshop/.

Pěkné zimní dny přejí kolegyně z informačních center 
a společnosti Mediální a komunikační servis Říčany.
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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 technické SPrávy na odboru 
SPrávy majetku – Údržba zeleně

Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou
bližší informace: Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správy

2.  referent oddělení technické SPrávy na odboru 
SPrávy majetku – vodohoSPodář

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
bližší informace: Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správy

3.  dělník - drobné Údržby a Úklid měSta (2 Pozice)
Střední vzdělání s výučním listem
bližší informace: Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správy

4.  odborný adminiStrativní Pracovník orgánu 
SamoSPrávy, 

odbor - Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání
bližší informace: zdeňka Sadílková, tel. 323 618 246, Vedoucí oddělení kontroly odboru 
Obecní živnostenský úřad

5. referent oddělení regiStru vozidel a řidiČů, 
agenda regiStru vozidel – hromadná Podání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
bližší informace: Michal Šilinger, tel: 606 779 642 vedoucí Odboru správních agend a doprav

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

informační centrum v novém roce
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zastupitelé

Kdo zavítal 
v podvečer  
17. 11. 2021 na 
náměstí TGM 
byl svědkem 

krátkého, ale milého setkání k 82. 
a 32. výročí listopadových událostí 
roku 1939 a 1989. Setkání svola-
lo nové Žákovské zastupitelstvo. 
Ke sváteční atmosféře přispěl i vý-
běrem písní, jako píseň Karla Kryla 
Bratříčku zavírej vrátka nebo Mod-
litba pro Martu. Nakonec všichni 
přítomní zazpívali naší hymnu Kde 
domov můj. Můj dík směřuje prá-
vě k mladým, kteří nebyli na světě 
v roce 1939 jako většina z nás, ale 
vlastně ani v roce 1989. Obě výročí 
je nutné si stále připomínat a neza-
pomínat na oběti, které naši pra-
rodiče, rodiče i děti přinesli proto, 
abychom my mohli žít ve svobodě.

Co se mi líbí:
Nový betlém na Masarykově ná-
městí.

Chválím:
Iniciativní otevření očkovacího cen-
tra v obřadní síni na náměstí TGM, 
kde se očkuje bez předchozího ob-
jednání.
Na konec:
Bez ohledu na to, komu nebo čemu 
věříme, vykročme tou správnou 
nohou do roku 2022. Ono pro zlep-
šení nálady někdy stačí opravdu 
maličkost. Třeba jako pozdravit 
při nastoupení do autobusu (což 
se v našich městských autobusech 
opravdu děje), přidat úsměv při ko-
munikaci s ostatními. Nechat pra-
covní problémy přede dveřmi do-
mova, protože rodina nemůže za to, 
že nám někdo vynadal, nebo nebylo 
vše tak, jak jsme chtěli. Ale i obráce-
ně. Kolegové v práci nemohou za to, 
že děti přinesly poznámku ze školy, 
nebo že jsme se nepohodli doma 
s drahou polovičkou. 

Vše nejlepší v roce 2022.
Karla Egidová, zastupitelka (ODS)

Vše nejlepší v roce 2022
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Nikdy neměj strach 

ze stínů. Znamená to, 

že někde nablízku 

svítí světlo...

—  Ruth Rendell 

Hodně odvahy, zdraví 

a naděje do roku 2022 

vám přejí zastupitelé 

i členové hnutí KM.
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zastupitelé

Vše nejlepší v roce 2022

Rok utekl jako 
voda a zase tu 
máme čas bilan-
cování a novoroč-
ních předsevzetí. 
Uplynulý rok nám 
přinesl mnoho 
dobrého i rozpo-

ruplného, ale hlavně naději, že se věci 
opět vrátí do „normálu“. 
Za zbytečné a nešťastné téma minu-
lého roku považuji parkování v na-
šem městě. Celý systém přináší otaz-
níky a problémy a jeho jediný efekt 
bude po započtení nákladů na zřízení 
v budoucnu dalším příjmem do po-
kladny města. Není to však řešení, 
které dopravě ve městě pomůže. 
Chce to komplex řešení, která na-
bídnou alternativy pro individuální 

i hromadnou dopravu včetně nových 
parkovišť. 
Pro celkové zlepšení dopravního 
zatížení Říčan je však nutno hledat 
cestu v integraci hromadné dopravy 
ve městě i regionu a v rozvolnění do-
pravních toků. Proto je velká škoda, 
že město výstavbu obchvatů nepod-
porovalo dříve a dnes nepodporuje 
více. Tehovská spojka se již mohla 
budovat, stejně jako Solná stezka, 
alespoň kolem Říčan, která by dopra-
vu odklonila mimo centrum. 
Pevně věřím, že v příštím roce budou 
učiněna opatření, která nám život 
nejen ohledně dopravy ve městě spíše 
zpříjemní, než zkomplikují. Již dnes 
je jisté, že mnohá opatření, spojená 
s projektem Parkuj dobře, budou mu-
set být změněna, či navrácena do pů-

vodního stavu. Možná celý projekt 
čeká stejný osud jako zjedosměrnění 
Jizerské ul.
Závěrem chci poznamenat, že jsem 
rád, že se konečně s vedením města 
shodneme na podpoře vybudování 
nové tělocvičny u gymnázia a věřím, 
že znovu vyvstalé problémy na straně 
města budou překonány a výstavba 
bude moci plynule pokračovat.
Věřím, že tento rok bude lepší, i když 
určitě ne lehký. Bude záležet na tom, 
jak každý z nás přispějeme. 
Přál bych našemu městu dělnou 
spolupráci, zdravý rozum všech zú-
častněných a opravdovou spolupráci 
i vzájemný respekt. Jen tak se nám tu 
bude žít lépe. 

Ať se nám rok 2022 vydaří!
Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Přejme si úspěšný rok
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Bezpečnost a infrastruktura

městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Z knihy událostí
13. listopadu, 03.25
Zcela zbytečným chováním na sebe upozornil muž v ulici 
K Podjezdu. Zde ruší noční klid, a i na přivolané strážní-
ky pokřikuje. Na jednání muže si stěžují obyvatelé ulice 
a přilehlého okolí. Muž si z poučení o nočním klidu, které 
dostává ze strany strážníků nic nedělá a ve svém jednání 
pokračuje. Na výzvy k prokázání totožnosti nereaguje. 
Na místo se dostavuje i hlídka Policie ČR, která byla k ru-
šení nočního klidu též přivolána. Muž po opakovaných vý-
zvách k prokázání totožnosti a usměrňování jednání pro-
kázal svou totožnost, ale i nadále se chová značně hlučně 
a neurvale. Přítomným policistům podává různé neprav-
divé stížnosti na jednání strážníků, a to do takové míry, 
že se dopouští přestupkového jednání, jelikož znevažuje 
postavení úřední osoby při výkonu pravomoci. Mužovo 
jednání tak nakonec bude muset dořešit příslušný správní 
orgán, kterému byla celá událost oznámena.

26. listopadu, 00.41
Na základě žádosti Policie ČR strážníci prověřují oznáme-
ní o požáru stavební buňky v ulici Technická. Po příjezdu 
na místo hlídka strážníků zjišťuje, že zde již probíhají 
hasební práce příslušníky Hasičského záchranného sbo-
ru. Z místní znalosti strážníci vědí, že ve stavební buňce 
přebývají dvě osoby bez domova. Tyto se však naštěstí 
nacházejí venku. Následně probíhá šetření celé události, 
kdy již přítomná hlídka Policie ČR a vyšetřovatel požárů 

provádí výslechy osob. Nešťastná náhoda je vyloučena, 
jelikož se obě osoby bez domova v čase požáru stavební 
buňky nacházely nedaleko a dle jejich tvrzení nebyl v buň-
ce ponechán otevřený plamen, který by zahoření způso-
bil. Dále je zjištěno, že mezi dalšími osobami bez domova 
došlo před nedávnem ke konfliktu a je tak vysoce pravdě-
podobné, že se jedná o mstu. Celou událost si k dalšímu 
šetření převzala Policie ČR.

8. prosince, 15.17
Strážníci spěchají na Cestu Svobody, kde má neznámý pa-
chatel obtěžovat nezletilé osoby a nabízet jim drogy. Tele-
fonické oznámení je detailně popisováno a aktualizováno, 
včetně místa, kudy se pachatel pohybuje a kde se nachá-
zí. Strážníci jsou na místě téměř okamžitě a v nádražním 
podchodu vidí skupinku nezletilých osob, jak je obtěžuje 
neznámý muž. Strážníci neznámého muže vyzývají, aby 
zanechal svého protiprávního jednání a prokázal svou 
totožnost. Toto muž učinil a následně byl omezen na osob-
ní svobodě, jelikož byl důvodně podezřelý ze spáchání 
trestného činu. Strážníci dále zjišťují svědky celé událos-
ti a na místo je přivolána hlídka Policie ČR. Při čekání 
na příjezd policie chce podezřelý muž, který je omezen 
na osobní svobodě, z místa odejít. Strážníci jej opakovaně 
poučují, že toto mu nebude umožněno a pokud neupo-
slechne jejich zákonných výzev, budou nuceni proti jeho 
osobě použít donucovací prostředky. Podezřelý muž dále 
se strážníky odmítá spolupracovat, a jelikož neuposlechl 
výzev, byl za pomoci donucovacích prostředků znehybněn 
a byla mu nasazena služební pouta. Následně byl předán 
Policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření. Ve věci 
dále šetří Policie ČR.

      
    Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Bezpečnost a infrastruktura

Milí příznivci našeho sboru,
rok 2021 je již za námi a věřím, že mnozí z vás začali plnit 
svá novoroční předsevzetí.  Celý rok se nesl spíše v du-
chu různých restrikcí, ale i v té nelehké době jsme mohli 
uspořádat mnoho soutěží a dalších se zúčastnit. Úspěchů 
bylo mnoho a v průběhu roku jsme vám je v jednotlivých 
číslech Kurýru představovali. Nyní bych některé znovu 
připomenul. Vůbec poprvé v historii našeho sboru jsme se 
se staršími žáky zúčastnili krajského kola hry Plamen. Ví-
tek Nechvátal nás reprezentoval na krajském kole dorostu 
v kategorii středních dorostenců a svým výkonem nám 
všem zajistil program na prodloužený červencový víkend. 
Jeli jsme mu totiž fandit na MČR do Zábřehu. A jak do-
padl Vítek na „republice“? To jistě všichni víme, ale určitě 
nás to neomrzí slyšet znovu. Víťa totiž do Říčan přivezl 
pohár za skvělé 4. místo! Na 40 dětí z naší mládežnické 
základny, ve všech věkových kategoriích od 3 do 17 let, 
jsme náležitě hrdí. A jak všichni stárneme, i naše mládež 
dospívá, takže přišel čas pro Víťu a Michala, kteří absol-
vovali letní kurz instruktorů a nyní se podílejí na výchově 
našich nejmladších. 
Naše jednotka měla v roce 2021 přes 65 výjezdů, na kte-
rých strávila bezmála 200 hodin. Jako jeden z těch větších 
požárů roku 2021 určitě můžeme vybrat březnový požár 
ve Slušticích, kdy hořelo několik vozidel i přilehlá dře-
vostavba. Mezi poslední výjezdy můžeme zařadit 15. 11. 
požár nízké budovy. Dále 24. 11. požár podvozku loko-
motivy. Také den 26. 11. byl pro naši jednotku náročnější 
než jiné dny, protože lehce po půlnoci jsme jeli k požáru 
přístřešku. Ještě ten samý den po poledni výjezd k naleze-

co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

nému trezoru. Po vytažení trezoru jsme se přesunuli rov-
nou na další výjezd, z kterého jsme pokračovali čtvrtým 
výjezdem toho dne k potoku, kde jsme za pomocí sorbentu 
prováděli čištění. Zálohu na vlastní zbrojnici jsme drželi 
28. 11. 
Výjezdová jednotka je aktivní nejen, co se výjezdů k udá-
lostem týká, ale také zajišťujeme asistenci na akcích měs-
ta. Mohli jste nás vidět na oslavách 50 let HZS, také jsme 
byli opět součástí koncertů na vodě Pavla Šporcla a navští-
vili jsme několik škol a školek, abychom dětem přiblížili 
práci hasičů a naši techniku. Byli jsme součástí dětského 
dne, kde si všechny věkové kategorie mohly zkusit uhasit 
velmi oblíbený domeček. Mimo to jsme pořádali soutěž 
TFA a mohli jsme uspořádat soustředění pro děti v Benec-
ku a pro jednotku v Lutové. 
Přestože jsme v roce 2021 přišli o náš tradiční hasičský 
bál, tak se nevzdáváme a rádi bychom vás pozvali na le-

tošní hasičský bál, který se 
bude konat 5. 2. 2022 v KC 
Labuť. Věříme, že nám to 
epidemická situace dovolí 
a my se tak s vámi bude-
me moci opět potkat u po-
slechu již tradiční kapely 
Unigena a užít si tak skvělý 
večer.
Na závěr bych vám chtěl 
poděkovat za přízeň a pod-
poru, a to hlavně od rodičů 
naší mládeže i od města Ří-
čany, poděkovat bych chtěl 
i všem členům našeho sbo-
ru a jednotky. Děkuji a přeji 
pevné zdraví a mnoho úspě-
chu v tomto roce.

David Pojezný, jednatel 
SDH Říčany
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Životní prostředí a zdraví

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Čížek lesní

Spinus spinus

„Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, 
pověz mi čížečku, jak sejou mák?“ 
Ze všech činností spojených v pís-
ničce s mákem – jak roste, kvete, 
jak lámou, melou a jedí mák – by 
si čížek poradil jen s jedinou, zato 
dobře. V minulosti bylo natolik běž-
né vidět čížka, jak vybírá mák z ma-
kovic, až se spojitost čížka s mákem 
promítla do lidové písně.
Čížek lesní se vyskytuje ve dvou svě-
tových oblastech. Jednak v Evropě, 
přičemž většina ptáků žije na seve-
ru od Skandinávie po Rusko a pak 
ve východní Asii, na východě Číny 
a v Japonsku. Severské populace 
jsou vyloženě tažné. Směrem k jihu 
žijí čížci, kteří přelétají, nebo jsou 
stálí. Jižní hranice zimního výskytu 
sahá až na pobřeží Afriky.
Populace našich čížků je považová-
na za přelétavou a částečně tažnou. 
Toulají se a k původnímu hnízdišti 
nejsou vázáni. Hnízdí obvykle dva-
krát ročně, od dubna do července, 
v jehličnatých, případně smíšených 
lesích. Skryté hnízdo, umístěné 
vysoko ve větvích, splétá samička 

z kořínků, trávy a mechu. Vnitřek 
je vystlaný srstí a peřím. Na skvr-
nitých vajíčkách sedí samička a sa-
meček ji krmí. Mláďata krmí rodiče 
hmyzem a semínky. Dospělí se živí 
různými semeny bylin a dřevin. 
Nejčastěji semeny bodláku, pam-
pelišky, smrku, borovice, modří-
nu, olše a břízy. Celková početnost 
čížků kolísá podle semenných let 
smrku.
Čížek je velmi energický pták, ob-
ratně šplhá a při hledání potravy 
často visí hlavou dolů. Velikostí je 
menší než vrabec. Pro poznávání 
čížků je typické zelenavé zbarvení, 

žluto-černý ocas, dva příčné žluté 
proužky v křídle a podélně skvrnité 
břicho. Sameček má černé temeno 
s bradou a celkově je zbarven živěji 
než samička. Ptáci mají silně zašpi-
čatělý zobák. V přírodě se dožívají 
dvou až tří let.
Na podzim se čížci shlukují do hejn, 
kam se často přidávají i jiné dru-
hy ptáků, třeba čečetky. Přilétají 
k nám také hejna ze severu. V Říča-
nech a okolí můžeme během zimy 
sledovat tato hejna hlavně v poros-
tech olší a bříz nebo v zahradách 
s krmítky.
Právě nyní se můžeme zapojit 
do sčítání ptáků na krmítkách. Sta-
čí v průběhu od 7. do 9. ledna jednu 
hodinu pozorovat ptáky. Více o akci 
„Ptačí hodinka“ najdete na strán-
kách České společnosti ornitolo-
gické. Loňským skokanem roku byl 
právě čížek lesní, který se v četnosti 
pozorování vyhoupl ze čtyřiadvacá-
tého místa na deváté.
Čížky v minulosti lidé chovali jako 
okrasné ptáky v klecích. Může-
me hledat souvislost mezi čížkem 
a slovem čižba, což byl lov a chytání 
drobných ptáků.

Jakub Halaš

pŘíroda 
Říčanska
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Životní prostředí a zdraví

Poděkování
 Vážení čtenáři našeho Říčanského 
kurýru, jak jste si již, myslím, 
za poslední skoro dva roky zvykli, 
pravidelně v každém čísle si vám 
dovolujeme přinést zajímavý 
či poučný článek o životě včel 
a včelaření. V tomto čísle uděláme 
malou změnu.

Krátce o nás. ZO ČSV Říčany je 
jednou z organizací celostátního 
Českého svazu včelařů, z. s.  
V současné době sdružuje 135 
členů, kteří se starají o více než tisíc 
včelstev.  Včelařská organizace byla 
založena zde v Říčanech v roce 1908 
a to oddělením od včelařské jednoty 
v Uhříněvsi. Ve svém  roce založení 
měla evidováno 24 členů a přibližně 
350 včelstev. Jejím úkolem bylo 
a je starat se nejen o zdraví včelstev 
a zajištění dobrého opylování 
rostlin, ale také se snaží v poslední 
době výrazně zlepšit pro včely včelí 
pastvu, neboť medonosných stromů 
a keřů ubývá a tím trpí celá populace 
včelstev. Včelařská organizace má 
pro jednotlivé obce a obvody určené 
místní včelařské „důvěrníky“, 
kteří dělají velmi potřebnou práci 
ve formě pomoci svým kolegům 
včelařům dané oblasti, včetně 
zajištění léčení a kontroly ošetřování 
včelstev. Ve vedení organizace je 
osmičlenný včelařský „výbor“ vč. 
předsedy ZO.  

V listopadu se vedení naší 
organizace rozhodlo, díky 
finančnímu daru od města 
Říčany, též Mnichovic a obce 
Čestlice, vysadit celkově deset 
vzrostlých medonosných stromů. 
V Pacově jsme vysadili dvě lípy 
a v Jažlovicích v biokoridoru osm 
stromů – okrasné jabloně, javory, 
lípy a dříny. Všechny stromy byly 
opatřeny kulatinou s pevným 
upevněním proti povětrnostním 
vlivům a ochranou proti okusu 

zvěří. Všem, kteří se té to akce 
účastnili a pomáhali se sázením, 
patří veliký dík.
Na závěr roku 2021 mně dovolte 
pozdravit všechny včelaře naší ZO. 
Zvláštní poděkování zaslouží všichni 
včelařští důvěrníci a v neposlední 
řadě také celý výbor. Všichni 
jmenovaní ve svém volném čase 
pracují ve prospěch druhých bez 
nároku na honorář. 

 Hodně zdraví v roce 2022  
nám i včelstvům.

Vaši říčanští včelaři  
na www.vcelyricany.cz

český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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Životní prostředí a zdraví

Byť je venku zima, na polích leží sníh a příroda odpočí-
vá, říčanská KPZka se už nyní chystá na další sezonu. 
K novému roku mi dovolte trochu bilancování.
V roce 2021 se do naší komunity podporující zemědělce 
zapojilo více než 110 lidí. Během 27 výdejů během se-
zony byla zajištěna čerstvá farmářská zelenina a ovoce. 
Letos poprvé nás zásobovala jedna kravička výbornými 
kravími sýry, jogurty a „namazánky“. Stádo koz se po-
staralo o to, aby i kozí sýry, jogurty a kefíry byly kaž-
dodenní součástí našich pokrmů. Nově jsme navázali 
spolupráci se začínajícím chovatelem slepic, který nám 
pravidelně dodával vejce z pastevního chovu.
A co nás čeká v roce 2022? Nechme se překvapit. Já 
osobně doufám v pokračující spolupráci s farmáři a od-
běrateli, protože zelenina od farmáře přímo na náš stůl 
je to nejlepší řešení v boji proti globalizaci.
A než dozraje zelenina na polích a ovoce v sadech? Než 
telátko a kůzlátka trochu povyrostou, aby už nepotře-
bovaly mléko od maminky? Díky spolupráci s Výdejnou 
chutí, která spolupracuje s řeckými farmáři, si můžeme 

každé dva měsíce objednat a následně rozdělit vypěsto-
vané citrony, pomeranče, mandarinky a další dobroty, 
které byly vypěstovány v biorežimu a s velkým ohledem 
k přírodě a životnímu prostředí.

Alžběta Macková

KPZ Říčany vstupuje do další sezony

Nemocnice Agel Říčany
V prosinci se v Nemocnici AGEL 
Říčany otevřela ambulance pro oč-
kování osob z širokého okolí pro 
podání třetí posilovací dávky proti 
onemocnění covid-19. Počáteční 
kapacita počítá s průměrně 100 oč-
kovanými denně. Dřívější očkovací 
centrum provozované ve Sportovní 
hale ve spolupráci s městem Říčany 
již ukončilo svou činnost, ale vzhle-
dem k nelepšící se epidemické situaci 
nemocnice opět očkování občanům 
zajišťuje.
„Jakmile bylo vedením nemocnice 
schváleno zřízení očkovacího místa, 
bylo nutné vyčlenit k provozu dostatek 
zdravotnického personálu. Otevřeno 
bude tři dny v týdnu, a to v pondělí, 
ve středu a v pátek od 8:30 do 14:00 
hod.,“ sdělila staniční sestra inter-
ních ambulancí paní Andrea Kopec-
ká.
Realizace celého projektu si vyžáda-
la několik týdnů příprav. „Naštěstí 

nebyly nutné stavební úpravy, protože 
jsme využili prostor jedné z pozasta-
vených ambulancí. Očkovací místo 
muselo být vybaveno například resus-
citačním kufříkem a další zdravotnic-
kou technikou,” uvedl Roman Prymu-
la, ředitel nemocnice.

Registrace k očkování probíhá pro-
střednictvím státního rezervačního 
systému na stránkách https://regis-
trace.mzcr.cz, registraci po telefo-
nu provedou operátoři na infolince 
1221. Z důvodu snadnější organizace 

práce se nyní aplikuje pouze vakcína 
Pfizer. „Na tuto třetí očkovací dávku 
se mohou objednávat osoby starší 18 
let,“ připomíná Lukáš Daněk, člen 
představenstva Nemocnice AGEL 
Říčany.
Od 1. ledna 2022 dojde ke zkráce-
ní platnosti očkovacích certifikátů 
na devět měsíců. Po posilovací dávce 
bude však očkovací certifikát dané 
osoby opět bez omezení. Přeočkování 
třetí dávkou je možné pro osoby, kte-
ré mají nejméně 6 měsíců po aplikaci 
druhé dávky a je jim více než 18 let. 
Výjimkou jsou osoby, které dovršily 
60 let nebo kterým hrozí vysoké ri-
ziko nákazy jako např. chroničtí pa-
cienti. Posilovací dávka je dobrovol-
ná, hrazená zdravotní pojišťovnou. 
Očkovací místo v Nemocnici AGEL 
Říčany bude od ledna možné navští-
vit také pro aplikaci první nebo druhé 
dávky vakcíny.

Tisková zpráva nemocnice
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 „Tak jaký byl?“
Tuto otázku si klade snad každý 
z nás. S příchodem nového roku bi-
lancujeme a říkáme si, jaký bychom 
si ten nadcházející rok přáli.

Tak jaký byl?
Těžký, nadějeplný, lidský, kompro-
misní, plný poznání a lidské sounále-
žitosti.
Těžký proto, že i do našeho zařízení 
na začátku roku 2021 doputovala ná-
kaza a naši klienti se ocitli v režimu 
přísné sociální izolace. Ta, dle našich 
poznání, napáchala pomalu více škod 
než onemocnění samotné. Těžký, 
protože do života našich obyvatel a je-
jich blízkých vstupovala stále nějaká 
omezení a opatření. Ale naučili jsme 
se a učíme se stále s nimi žít téměř 
naplno.
Nadějeplný proto, že s příchodem 
očkovací látky jsme věřili v brzké vy-
řešení situace a v návrat do normál-
ního života. To se sice úplně nestalo, 
ale víme, že se chráníme, co můžeme 
a stále tedy věříme, že bude lépe.
Lidský proto, že zátěžové situace 
odhalily podstatu nás všech, jak to 
dobré, tak to špatné. Víme tudíž, co 
nás šlechtí a posiluje, a s čím se ještě 
musíme vypořádat. Lidský proto, že 
v těžkých chvílích nakonec zvítězilo 
prosté člověčenství a chuť žít.
Kompromisní, protože ne vše bylo, 
jak bychom si představovali. Tedy 
správně řečeno - hodně toho nepro-
běhlo tak, jak bychom si představo-
vali. Naučili jsme se s tím vypořádat 
a ještě si to i užít. Naučili jsme se ba-
lancovat mezi těšením a zklamáním. 
Naposledy jsme se třeba moc těšili 
na veřejnou akci, kterou jsme chtě-
li v prosinci uspořádat, na vánoční 
minitrhy s názvem „Kavka na pun-
či“. A pár dní před realizací přišlo 
vládní rozhodnutí a zákaz pořádání 
vánočních trhů s venkovní konzuma-
cí. Těšili jsme se my, těšili se klienti, 
těšili se i sousedé. Nebylo z toho nic. 
Museli jsme to přijmout a jako drob-
nou kompenzaci jsme alespoň uvnitř 
uspořádali komorní posezení s vá-

nočkou, punčem a výstavkou výrobků 
z našich výtvarných dílen. Nebylo to 
sice „ono“, ale i tak jsme si to nakonec 
v rámci Domova užili. Ty kompromisy 
nám po ročním tréninku konstantně 
se měnících úprav opatření už docela 
jdou.
Plný poznání o nás, o našich klientech, 
o tom, jak každý jeden z nás reaguje, 
když přijdou těžké časy. Plný pozná-
ní, jak nakonec fungujeme, když toho 
máme naloženo mnohokrát více než 
běžně.  Plný poznání, jak dokážeme 
akceptovat změnu a přizpůsobit se. 
Z tohoto pohledu byl rok 2021 k neza-
placení. Chtěla bych tento bilancující 
příspěvek využít i k velkému poděko-
vání kolegům a kolegyním. Jsou to 
velcí srdcaři a lidé, kteří jsou přesně 
tam, kde mají být. A to nehovořím jen 
o pečovatelích a zdravotnících, ale 
i o tzv. nepřímé péči, kam patří provoz 
a stravovací úsek. Občas totiž dělali 
i nemožné na hranici vlastních sil, aby 
věci fungovaly a naši klienti na úrov-
ni poskytovaných služeb nepoznali, 
že my třeba v ten moment zápolíme 
s problémy, že nás není ve službách 
dostatek z důvodu vyšší nemocnosti 
apod… V sociálních službách jsou 
totiž přesně takoví lidé potřeba. A já 
jsem vděčná, že přesně takoví lidé tvo-
ří náš tým.
Plný lidské sounáležitosti proto, že 
jsme ani na chvíli nepřestali přemýšlet 
nad tím, jak klientům jejich prožívání 

celospolečensky tíživé pandemické 
situace usnadnit, jak jim „rozsvítit je-
jich dny“. S existujícími opatřením to 
někdy šlo více, někdy méně. Léto bylo 
pro všechny nejsnazší. Avšak i během 
celého roku jsme se snažili přinést 
do života našich klientů nemálo spo-
lečných aktivit, které daly jejich dnům 
obsah a smysl. Otevřeli jsme keramic-
kou dílnu, pokračovali ve výtvarných 
kroužcích, pečovali jsme společně 
o zahradu, společně jsme zdobili dům, 
pekli a hodovali a scházeli se při růz-
ných tradicích. Velmi nás podporova-
ly děti ze třídy Zajíčků z MŠ Čtyřlístek 
se svými rodiči a přichystali pro naše 
klienty řadu překvapení beroucích 
za srdce. Moc za to děkujeme. Děku-
jeme, že jste tam „venku“ pořád pro 
nás. Máme vás rádi.
On nakonec ten rok 2021 nebyl tak 
špatný, jak by se mohlo na první po-
hled zdát. Jen byl jiný.
A co si přát pro ten rok, co právě při-
chází? Ať zůstane všechno to hezké 
a dobré, a to těžké ať už jednou pro 
vždy zmizí. Naši klienti vás, čtenáře 
Kurýru, z celého srdce zdraví, posíla-
jí vám prskavku pro štěstí a vzkazují, 
že láska a víra v lepší zítřky všechno 
spraví. Mějte se krásně a v novém roce 
nechť vás provází pevné zdraví, láska 
i štěstí. 

Petra Suchánková, zástupkyně 
ředitele Domova Pod Kavčí Skálou
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Občanská poradna -  
pácháme dobro a radost
V novém roce je výzva bilancovat 
a ohlížet se, čeho jsme dosáhli, co se 
povedlo a co je třeba zlepšit. 
Za Občanskou poradnu, která nabízí 
sociální a právní, dluhové poraden-
ství a poradenství pro oběti domácího 
násilí a trestných činů, je dobra a ra-
dosti, doufáme, docela dost. Klientů, 
kteří se na nás obrátili s žádostí o radu 
a pomoc je stále mnoho. Doba přináší 
další problémy a možnosti řešení jsou 
často dlouhodobé a komplikované, 
naděje ale zůstává. Naši poradci po-
máhají tuto naději převést do světlé 
reality, sepisují návrhy na oddlužení, 
řeší spory v rodinách a komplikované 
rozvody, pracovní právo, trestné činy 
násilí, atd. Naše pomoc a rady jsou 
bezplatné a důvěrné. Poradnu podpo-
ruje Středočeský kraj, město Říčany, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a Ministerstvo spravedlnosti. Dluhové 
poradenství v rámci projektu „Cesta 
z dluhů na Říčansku II.“ pak podpo-
ruje Operační program Zaměstnanost 
a MAS Říčansko. 

Navštívit nás můžete v poradně 
v Říčanech, Mnichovicích a Benešo-
vě. Otevírací doba a více informací 
na www.cestaintegrace.cz.

Díky spolupráci s potravinovou ban-
kou pomáháme nejenom seniorům, 
ale i matkám samoživitelkám, handi-
capovaným či jinak znevýhodněným 
lidem alespoň trochu ulehčit jejich 
situaci formou potravinových balíčků. 

Poděkování Koloběhu Říčany
Uplynulé Vánoce byly i plné dárků, 
kdy námi vytipovaní klienti dostali 
vánoční překvapení – praktické, ra-
dostné a hodnotné. Děkujeme za Ob-
čanskou poradnu Cesty integrace 
Koloběhu Říčany za finanční podpo-
ru a páchání radosti a dobra. Šťastný 
nový rok všem!

Kolektiv Cesta integrace, o.p.s.

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

dárky pro děti navštěvující Klub cesta
I o těchto Vánocích jsme měli možnost zapojit 
se do skvělého projektu Krabice od bot. Když 
děti darují dětem, je v tom spousta radosti. Prá-
vě tato základní myšlenka projekt provází a my 
moc děkujeme skvělé Evě ze společnosti Účet-
nictví Horáček, která nás s nabídkou zapojení 
se do projektu pravidelně oslovuje. Díky tomu 
září o Vánocích nejedny dětské oči.
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do nového roku  
plnou parou

Do roku 2022 jsme 
vpluli plnou parou. 
Do Mravenčí školič-
ky postupně nabíráme 
nové kamarády a různé 
aktivity a tvoření jsou 
čím dál tím zábavněj-
ší. V prosinci jsme se 
zaměřili na přípravu 
různých dárečků. Při 
adventním tvoření jsme 
vyráběli různá přáníčka, 
stromečky, zdobili kou-
ličky, no měli jsme plné 
ručičky práce, aby nám 
těšení na Ježíška rychleji 
utíkalo.  I na kurzech ke-
ramiky bylo znát, že se 
blíží svátky. Pece jely na plné obrátky 
a vznikla velká spousta krásných vá-
nočních dárků. 
KURZY PRO VEŘEJNOST – 
JEDNORÁZOVÉ
Keramika – čtvrtek 18:30 – 21:00
6. 1. 2022
20. 1. 2022
Keramika – sobota 9:00 – 11:30
8. 1. 2022 se Štěpánkou
22. 1. 2022 s Katkou

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NOVÉ 
POLOLETÍ
Spustili jsme v registračním systé-
mu Mraveniště přihlašování do jed-
notlivých kroužků na druhé pololetí. 
Do větší části kurzů je možné nasko-
čit i v jejich průběhu. 

NEPŘEHLÉDNĚTE - stále může-
te děti přihlásit do těchto (i jiných) 
kroužků

Zábavná fyzika, krou-
žek, kde děti pozná-
vají zábavnou a velmi 
zajímavou formou zá-
kladní zákonitosti a ta-
jemství fyziky a světa 
okolo nás pomocí růz-
ných pokusů a výroby 
mechanických hraček. 

Tvořivé dílny (4 – 6 
let), kroužek, kde si 
děti vyrobí různé hrač-
ky, ozdoby, dárečky 
nebo pohádkové po-
stavičky.  Mnoho dal-
ších aktivit naleznete 
na www.mraveniste.

info, kde je možné se na kurzy re-
gistrovat třeba i v jejich průběhu. 
Cena je vždy počítána dle počtu zbý-
vajících lekcí. V případě jakýchkoli 
dotazů nás neváhejte kontaktovat 
na tel. čísle 734 498 505. 

Přejeme všem dětem,  
rodičům i lektorům  

šťastný vstup do roku 2022!
Nina Šafránek

Milí čtenáři, věřím, že jste si užili 
advent a Vánoce v klidu a pohodě, 
třeba i s Betlémským světlem od ří-
čanských skautů. 
Přejeme vám krásný a spokoje-
ný nový rok 2022. Moc děkujeme 
za podporu a pomoc při stavbách 
našich kluboven, které již nyní naše 
oddíly využívají. Jsme moc rádi, že 
tu můžeme být s vámi!

Výprava skautek do Tábora
Poslední listopadový víkend se 5. 
roj světlušek říčanského střediska 
vypravil do Tábora. Během výpravy 
se zase trochu lépe seznámily děti 

z úterních Vážek a pátečních Labutí 
nejen mezi sebou, ale i s vedoucími. 
Společně jsme během soboty navští-
vili Husitské muzeum, prošli jsme 
táborské podzemí a něco nového se 
dozvěděli. Čekala nás i orientační 
hra v centru Tábora ze série Skrytých 
příběhů, kdy jsme pomáhali práčeti 
v husitském táboře. Po obědě jsme 
si vyzkoušeli podle Hochů od bobří 
řeky poznat stromy kolem klubov-
ny táborských skautů a zakreslit si 
do zápisníků jejich borku. Také jsme 
si hráli na bulvární noviny a uvědo-
mili si, že ne všechno, co najdeme 
na internetu, musí být pravda. 
Pro všechny Vážky a velkou část La-

butí šlo vzhledem ke koronavirovým 
restrikcím o první výpravu s přespá-
ním od nástupu k oddílu. A tak jsme 
společně zažili mnohá poprvé - prv-
ní vlastnoruční mytí nádobí po jídle, 
první balení krosny bez pomoci ro-
dičů, … Všechna společná prvenství 
jsme bez problémů zvládli! Během 
výpravy jsme stihli také postavit 
spoustu sněhuláků, společně si při-
pravit okurkový salát a také se nau-
čit nové zábavné deskové hry, jako 
třeba Švábí salát nebo Tik Tak Bum. 
Už se těšíme, až budeme moci znovu 
někam vyrazit!

Za 5. roj světlušek zapsala Anna 
Vařeková – Barbie
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Základní umě-
lecká škola 
FLOW letos 
úspěšně zahájila 
svůj první školní 
rok v prostorách 
nově otevřeného 
OC Spektrum 
v Čestlicích. 

„Jsme velmi potěšeni, že o umě-
lecké vzdělání je stále nevídaný zá-
jem,“ říká zástupce ředitele David 
Štefaník, který se rozpovídal mimo 
jiné o novinkách, které FLOW 
chystá na rok 2022.

Můžete nám hned v úvodu předsta-
vit vaši Základní uměleckou školu 
FLOW?
Naše základní umělecká škola nabí-
zí dětem hned několik uměleckých 
oborů - hudební, taneční, dramatický 
a výtvarný. Máme velkou radost, že 
se naše škola rozrůstá a dostává se 
do podvědomí všech. 
Liší se vaše výuka od jiných základ-
ních uměleckých škol?
Jsme soukromá škola, a proto ke kaž-
dému přistupujeme individuálně. 
Stojíme si za tím, aby byly naše lekce 
vždy skvěle připravené v kvalitně vy-
bavených prostorách. Odměnou pro 

nás budou hojně navštěvované kurzy 
a akce školy.  
Mohli jsme vás už někde veřejně vi-
dět?
Vidět jste nás mohli na konci listopa-
du, kdy jsme zahájili adventní dobu 
koledami a tanečním vystoupením 
při rozsvěcování stromečku. 
Připravujete i nějaká další podobná 
vystoupení v roce 2022?
Poslední lednový týden proběhnou 
Pololetní koncerty se slavnostním 
předáváním vysvědčení. V únoru, 
v době jarních prázdnin, u nás pro-
běhne příměstský tábor. Březen bude 
patřit Dramatickému oboru, který již 
nyní nacvičuje pohádku.  Další infor-
mace se dozvíte ve škole nebo na na-
šich webových stránkách
Kdo u vás vyučuje?
Učí u nás kvalifikovaní učitelé v pro-
storách OC Spektrum Čestlice. Ta-
neční obor Gabriela Ličková a David 
Šafránek, hudební obor pro Hru 
na klavír Marina Grochovská a Ale-
xandr Christianov, světem kytary vás 
provede Adéla Reisnerová a Erich 
Olbert. Výtvarné umění vyučuje Mi-
chaela Dašková a Roman Werner. 
Zpívat a psát noty naučí Vanda Bře-
zinová Kadeřábková. Dále máme 
pobočku v Průhonicích, v budově 

základní školy, kde učí Sólový zpěv 
paní učitelka Veronika Szutkowská. 
Pobočku máme i ve Světicích – kla-
vír, zpěv a hudební teorii. Od dru-
hého pololetí zveme všechny děti 
do nových oborů - pěveckého sboru 
nebo flétny.
Máte v nabídce i kurzy pro dospělé?
Ano, v úterý a ve čtvrtek probíhají 
Taneční kurzy, hudebně se mohou 
vzdělávat i dospělí ve hře na klavír, 
tvořivě se můžete vyřádit v Kreativ-
ním módním kurzu nebo Výtvarném 
ateliéru. Další novinky můžete sledo-
vat na www.flowzus.cz, Instagramu 
nebo Facebooku.
Pro děti:
Klavír, Flétna, Kytara, Zpěv, Divadlo, 
Tanec
Kurzy pro dospělé:
Angličtina, Němčina, Výtvarný ate-
liér, Hra na klavír, Výtvarný ateliér, 
Módní salon s Šárkou Strnadovou, 
Muzikoterapie.

Kontakt:
FLOW - Základní umělecká škola 
a Středisko volného času 
OC Spektrum 
Obchodní 329, 
251 01, Čestlice
E-mail: info@flowzus.cz

Základní umělecká škola FLOW
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Pramínek a jeho rok
Přelom roku vábí od pradávna 
k ohlédnutí a k zamyšlení se 
nad tím, jaký ten minulý rok 
vlastně byl. Rok 2021 byl dru-
hý covidový rok. Pramínek se 
na chvilku zamkl. Bylo zrovna 
jaro. Jedno z nejkrásnějších ob-
dobí v lese a ve školce. Příroda 
se probouzí, les začíná ožívat. 
Vedení řešilo finanční udržitel-
nost, průvodci okusili Pramínek 
na dálku. Rodičům nechávali 
materiály v truhle na terase. 
Vymysleli krásnou stezku za po-
kladem na Velký pátek, která 
vedla místy, která mají Pramínci 
rádi... dračí stezkou, u souto-
ku, ve skalách... A děti a rodiče si přáli, aby už byl les zase 
odemčený. Bylo to období ztrát, ale i nálezů. Každý z nás 
tam tehdy něco ztratil a něco našel. Les se odemkl v květnu. 
Les je léčivý. Bylo to dojemné. Pro všechny. Svatojánská 

slavnost a loučení s předškoláky na konci června bylo silné. 
Třída Světýlek se rozloučila s bílým domem. O prázdni-
nách Pramínek proměnil vedení. S ním přišla i nová energie 
a naděje, že vše, co nás čeká, zvládneme. Prožili jsme spo-
lečně podzimní slavnost. 
Září i říjen byly v lese za odměnu. Krásné teplé podzimní 
počasí a pestrobarevný les. Ve znamení světel byla Martin-
ská slavnost, každý Pramínek, Kapička i Světýlko si neslo 
to své světýlko temným lesem s nadějí a zpívali jsme tehdy 
všichni: „A pro všechny bytosti chci, aby svítilo...“ Ad-
ventní spirála, jedna z nejkrásnějších slavností, se konala 
v předvečer adventu. Nově se celý náš tým už dopoledne 
sešel a hovořili jsme o nás a o naší společné cestě.   Máčeli 
jsme voňavé svíčky ze včelího vosku a společně zpívali. Pro-
ticovidová opatření v té době sílila a my přemýšleli, jestli 
slavnost mít. Shodli jsme se, že děti potřebují víc než kdy 
jindy spočinout, v adventu, se zpěvem a s Andělem, který 
jim zapálí ve středu spirály svíčku. Slavnost byla bez rodičů, 
zpěváci otestovaní a krásné to bylo. Nebe bylo plné hvězd 
a Anděl z nebe přicházel... V době psaní tohoto textu se těší-
me na Vánoce a užíváme si první sníh v lese. Brzy oslavíme 
zimní slunovrat. Slunce se začne vracet ze tmy a přinese 
s sebou světlo a naději.

Přejeme nám všem nadějný nový rok 2022. Kéž v něm 
světlo najde cestu tmou. Kéž nás všechny opatrují 
andělé. 

Za celý tým Pramínku
Olga Jarkovská, koordinátorka a průvodkyně

Prosinec v Kolovrátku byl úplně nabitý zážitky. Děti 
vyrobily mnoho krásných vánočních výrobků.   Mi-
kulášský den se opravdu povedl. Tančili jsme, do-
váděli a pak najednou se objevil čert a Mikuláš, ale 
jelikož máme samé hodné dětičky, nikoho si neod-
nesl a naopak pro ně přinesl balíčky s překvapením. 
Užili jsme si krásnou vánoční atmosféru u zdobení 
stromečku, pečení perníčků a slavnostního pohoš-
tění pro děti.
Kdo by měl zájem umístit k nám do školky v příštím 
školním roce 2022/2023 dítě za dotované školné, 
zavolejte prosím nejpozději do 20. 1. 2022 na tel. 
602 484 921 (p. Jonáková). Vše vám rádi vysvětlíme 
a jak se rozhodnete, bude záležet pak už jen na vás.
Jinak nové kamarádky a kamarády přijímáme 
do školky během celého roku.
Do nového roku 2022 všem hodně štěstí, zdraví, lás-
ky a radosti přejí všichni z Kolovrátku! 

Více informací na tel. 602 484 921,  
p. Jonáková – majitelka MŠ
tel. 605 555 009 MŠ Kolovrátek
www.facebook.com/skolka-kolovratek
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Třída Jablíček 
od září nezahá-
lela a zapojila 
se do soutěže 

IROP, kterou pořádalo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. A nebylo to jed-
noduché. S dětmi se muselo ztvárnit 
sedm různých výtvorů reprezentují-
cích sedm oblastí veřejného života, 
které IROP podporuje. Jablíčka si 
vybrala: zvýšení připravenosti Hasič-
ského záchranného sboru ČR k řeše-
ní a řízení rizik způsobených změnou 
klimatu, modernizaci zdravotnické 
techniky nemocnice, cyklostezku 
Do Prahy na kole (úsek Mnichovice 
– Kolovraty), zpřístupnění nových 
expozic hradu Robštejn, výcvikovou 
budovu pro získání včelích produk-

tů a revitalizaci domova Radost pro 
osoby s postižením. Vyrábění a tvo-
ření sice trvalo několik týdnů, ale 
vynaložené úsilí stálo za to. V advent-
ním čase se dozvěděli, že se umístili 
na krásném 2. místě a vyhráli zahrad-

ní domek se skluzavkou. Výsledek 
jejich snažení nás všechny potěšil. 
Ti, kdo by se chtěli na jejich soutěžní 
výrobky podívat, mohou na interne-
tových stránkách IROPU.

Kolektiv MŠ Zahrádka

PŘEDSTAVUJEME KROUžEK 
PŘEDŠKOLÁČEK
Mateřská škola Čtyřlístek II v Ko-
lovratské ulici působí již devátým 
rokem. Za tuto dobu se celý kolektiv 
této malé školky snaží dětem vytvořit 
klidné a rodinné zázemí. Vzdělávají 
se zde děti předškolního věku od tří 
do šesti let. Zvýšenou pozornost 
věnujeme hlavně našim předško-
láčkům, kteří mají možnost, mimo 
rámec běžného vzdělávání, nadstan-
dardní přípravy. Jedná se o připra-
venost na zápis a vstup do ZŠ, kde 
se od dětí bude vyžadovat sociální 
přizpůsobení, samostatnost a sou-

středěnost. Děti budou muset umět 
také přijmout hodnocení pedagogů 
a spolužáků. S těmito kritérii mají 
děti nejvíce problémů, proto jsme se 
rozhodli, že jim pomůžeme.
Z tohoto důvodu vznikl před šesti lety 
nápad, jak dětem zpříjemnit a trošku 
ulehčit vstup do základní školy, a za-
ložili jsme kroužek „Předškoláček“.
 Kroužek začíná vždy v říjnu, je každé 
úterý od 13.30 do 14.30 hodin a trvá 
až do května. Výhodou je, že kroužek 
vedou paní učitelky z naší MŠ, které 
děti dobře znají a vědí, jaké doved-
nosti je u nich potřeba rozvíjet.
Zde se děti učí přirozenou cestou, 

formou her, zvládnout časové rozpě-
tí vyučovací hodiny a splnit zadané 
úkoly. Skupina šestnácti dětí je roz-
dělena na dvě části, každé skupince 
se věnuje jeden pedagog. Tím vzni-
ká velký prostor pro individuální 
přístup, kdy každé dítě má možnost 
pochopit i složitější úlohy, rozvíjet 
paměť, logické myšlení, řeč a nava-
zovat spolupráci s pedagogem. Roz-
víjíme u dětí také před-matematické 
a před-čtenářské dovednosti pomocí 
netradičních pomůcek a materiálů. 
Děti se zde učí plnit povinnosti, sta-
rat se o své věci, nosit si pomůcky, 
např. penál.  Děti zde spolupracují 
i mezi sebou, zvykají si dát prostor 
kamarádovi.
Součástí této pravidelné aktivity je 
i seznamování dětí s okolím našeho 
města, navštěvujeme dopravní hřiš-
tě, kde se děti učí dopravní značky 
a bezpečnému chování na vozovce. 
Plánujeme také návštěvu Muzea, 
knihovny a dalších zajímavých míst 
v okolí. Děti se během kroužku blí-
že seznámí s péčí o půdu, zahradu 
a s pěstováním rostlinek.

 Kolektiv MŠ

Překvapení pro třídu jablíček

Kolovratská 1704,  251 01, Telefon – 730 132 494,
e-mail: kolovratska@ctyrlistek-ricany.cz
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Milí čtenáři, 
pokračujeme v představová-
ní našich tříd v ZŠ NEMO. 
Tentokrát je na řadě 2. třída 
- Ježečci.

Dílna čtení v Nemu
Čtení a jeho zdokonalování je nedílnou součástí hodin 
(nejen) českého jazyka na základních školách. Že jste ale 
ještě neslyšeli o dílně čtení? Ráda vám ji s pomocí svých 
žáků ze 2. třídy  představím.
V dílně čtení – jak již název napovídá – se zaměřujeme 
na prohlubování čtenářské gramotnosti a čtenářství. 
Žáci si diskutováním nad kladenými otázkami budu-
jí kritické myšlení, porovnávají své myšlenky a pocity 
s ostatními, přemýšlejí nad souvislostmi a propojují pří-
běh s reálným životem.
Čtenářská dílna má i jistá pravidla, kterými se řídíme – 
jako například to, že si každý žák čte knihu dle vlastního 
výběru, čte ji kdekoliv ve třídě, nikoho přitom nevyrušuje 
a při společném sdílení svých myšlenek respektuje ná-
zory ostatních. Než se žáci pustí do čtení vlastních knih, 
v kroužku na koberci je žákům položena otázka, na kte-
rou se mají při čtení knihy zaměřit a po čtení knihy ji 
zodpovídají, diskutují o ní se spolužáky, kreslí, nebo o ní 
píšou. Otázky se týkají hlavní postavy, děje, či prostředí.
Těm z vás, kteří o dílně čtení zatím neslyšeli, jsem ji snad 
aspoň trochu přiblížila. Pojďme se ale ještě podívat, jak 
na dílnu čtení pohlíží samotní žáci:

„Mám rád poznatek z knih.“
„Čtení při dílně mě baví.“
„Můžeme si přinést knihu podle libosti.“
„Baví mě zaměřovat se při čtení na něco, třeba co má 
hlavní postava na sobě.“
„Není hluk jako o přestávce, jsem v klidu.“
„Ráda si procvičuju čtení.“
„Relaxujeme, nekřičíme.“
Přeji příjemnou plavbu světem fantazie při čtení knih!
Nicole Betkowská
K nám do MŠ a ZŠ NEMO se můžete přijít podívat po do-
mluvě s ředitelkou školy na 777 727 334 nebo na info@
nemoricany.cz. Zápis do ZŠ se koná 6. 4. 2022 od 15:00 
hod. Z důvodu protiepidemických opatření je nutno do-
mluvit se předem. Do MŠ přijímáme přihlášky průběžně, 
uzávěrka bude v květnu.

Plujte s námi za poznáním!

Novinka v Nemu

39

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PLNÝ RADOSTI Z MALÉHO

I VELKÉHO UMĚNÍ!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
FOLKLORIKA ČECHY

pf 2022
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pěna, která nám po zapálení v rukou zmizela, nebo 
oheň, jenž se po přidání hořčíku ohromně zvětšil a při 
zhasínání byl oranžově modrý. 
   Výlet jsme zakončili procházkou do centra Liberce, 
kde jsme se mnozí před cestou domů najedli. Akce se 
nám velice líbila, protože jsme se dozvěděli mnoho no-
vých informací ohledně vědy.

Alice Brdičková a Adéla Vacková, 9. B
A co bychom k tomu dodaly my, třídní učitelky? Byl to 
opravdu krásný a pohodový výlet. Je pravda, že i když 
jsme měli akci naplánovanou od konce září, nevěděli 
jsme ještě den před výletem, jestli odjedeme. Zvažova-
li jsme pro a proti v této nelehké době, kdy se pravidla 
pro různé akce mění opravdu ze dne na den. Také jsme 
čekali, jak dopadne testování žáků na covid. Uvěřili 
jsme tomu až tehdy, když jsme odjížděli od školy. Mys-
lím si, že nejen nás, ale hlavně děti odpoutala tato akce 
od každodenního stereotypu a přišli jsme na trochu jiné 
myšlenky.

Miluše Reichová, Jitka Fáberová

S třídou 9. C z 1. ZŠ Říčany jsme se zúčastnili 3. roční-
ku mezinárodního maratonu psaní dopisů pro lidsko-
právní organizaci Amnesty international. Jedná se akci, 
jež má prostřednictvím dopisů podpořit nespravedlivě 
odsouzené a zatčené politické vězně z celého světa, 
nebo se dokonce zasloužit o snížení či případně zrušení 
jejich trestu. 
Mně a mým spolužákům se během dvou hodin podařilo 
napsat 30 dopisů proti bezpráví, které byly rozeslány 
na evropské, ale třeba i čínské nebo americké adresy. 

Věříme, že i díky našemu přispění bude maraton 
úspěšný, a těšíme se na zprávy o letošních  

výsledcích celé akce. Za 9.C Anna Domkařová

 
 
  
 
 

 

hodina moderní chemie
I přes komplikující se epidemickou situaci se nám letos 
podařilo pro naše osmáky uspořádat Hodinu moderní 
chemie. Jedná se o projekt VŠCHT sloužící k popula-
rizaci chemie mezi žáky základních a následně i střed-
ních škol. 
Celá hodina je věnována zábavným zajímavým poku-
sům, které mají za cíl ukázat chemii v tom nejlepším 
světle. Klasický dusík nezklamal, ale i hasicí přístroj 
z oxidu uhličitého žáky zaujal. Příprava na silvestrov-
ské oslavy byla také motivující. Některé chemické látky 
máme všichni doma, jiné se používají převážně v labo-
ratoři. Každopádně chemie je krásná!

Jana Kolková

iQ landia
Po dvou letech různých covidových omezení vyrazily 
konečně naše dvě deváté třídy letos v listopadu na vý-
let. Ráno jsme měli sraz v 7.30 a v 7.45 už jsme seděli 
v autobuse a vyjížděli směr  Liberec - IQ Landie. Tam 
jsme dostali rozchod a měli přibližně dvě hodiny na to, 
abychom si prošli a prohlédli, co nás baví a zajímá. 
Zaujal nás například robot s umělou inteligencí, kte-
rý nás mohl pozdravit, zamávat nám nebo nám třeba 
i vyznat lásku. Ve „zvu-
kové místnosti“ jsme 
si mohli změřit úroveň 
našeho křiku a vyhod-
notit, jak moc hlasití 
jsme. Při velké science 
show (to byl pro nás 
objednaný program 
zábavných experimen-
tů z chemie a fyziky) 
jsme jako jednotlivci 
asistovali při poku-
sech. Většinu zaujala 
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Současná doba nás prověřuje a zároveň 
stále učí. Všichni jsme se dostali do situa-
ce, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. 

Najednou bylo nutností zajistit výuku prostě jinak. 
Děti, jejich rodiče i učitelé se najednou den ze dne nauči-
li fungovat v různých online prostředích. Stále více bylo 
třeba sjednotit prostředí, které škola využívala pro tento 
způsob výuky. Začali jsme tedy používat platformu MS 
Teams. 

Pokud jsme byli všichni u svých počítačů, nebylo třeba 
hledat další možnosti a cesty. To nastalo ve chvíli, kdy 
jsme se začali do školy vracet, ale ne všichni. Některé děti 
zůstávaly doma z různých důvodů, začala probíhat tzv. ro-
tační výuka. Jak nastavit možnost výuky dětí doma a záro-
veň ve škole? Jak dětem, které jsou doma a do školy nemo-
hou, přiblížit výuku co nejvíc? Jak pomoci rodičům, kteří 
mají své zaměstnání a nemohou dětem doma intenzivně 
pomáhat? To byly otázky, které nás napadaly. Začalo se 
hledat řešení. A našlo se…

Již od loňského jara v jedné z 5. tříd využíváme zařízení 
pro smíšenou výuku od AV Media. Začali jsme zkušební 
režim právě v době rotační výuky.  Práce s tímto zaříze-
ním umožňuje dětem, které se nemohou prezenční výuky 
zúčastnit, vidět do své třídy, komunikovat s učitelem i se 
svými spolužáky, mohou reagovat na práci učitele, mají 
možnost přímo v hodině ptát se na věci, kterým třeba ne-
rozumí. Učitel není svázán s počítačem a hodina probíhá 
klasicky.

Na děti doma samozřejmě reagují i spolužáci ve třídě a ne-
ztrácí se tak to nejdůležitější – sociální aktivita a vztahy 
mezi dětmi.

Jaroslava Šindelářová

bezručovka v Tarifě
Naše škola Bezručovka získala v roce 2019 grant v progra-
mu Erasmus+ Partnerství škol. Po dvouletém odkládání 
projektových aktivit jsme konečně měli zase šanci usku-
tečnit krátkodobý výměnný pobyt a setkání žáků a učite-

lů partnerských škol ve španělském městečku Tarifa. Tari-
fa je nejjižnějším bodem Evropy, setkává se tu Atlantik se 
Středozemním mořem a africký kontinent je odtud na do-
hled. Žákům a učitelům škol z Litvy, Belgie, České repub-
liky a Španělska se dostalo vřelého uvítání od starosty, 
vedení města Tarifa a vedení partnerské školy. Při této pří-
ležitosti se všechny partnerské školy představily formou 
prezentací. Naši žáci si pro tuto příležitost připravili pre-
zentace o naší zemi, o Praze, o Říčanech, o Bezručovce, 
o významných českých osobnostech, o českých výrobcích 
známých ve světě a o dalších českých zajímavostech. Sa-
motná prezentace v angličtině před neznámým publikem 
ve formálním prostředí tarifské radnice, v přátelské, ale 
oficiální atmosféře, byla velkou a úspěšnou zkouškou pro 
naše statečné účastníky projektové aktivity, kterými byli 
Ondřej Bílý, Barbora Minářová, Kristina Pešková, Filip 
Černý, Marie Melotíková, Anežka Pačesová. Stejně tak 
dobře si naši žáci vedli i v dalších aktivitách v průběhu 
celého výměnného pobytu, navazovali přátelství, komu-
nikovali s žáky i učiteli z partnerských škol, účastnili se 
výuky se španělskými učiteli a získávali svou první zkuše-
nost se vzdělávacím programem Erasmus+.
Zde je velmi hezké shrnutí celé projektové aktivity, které 
napsal jeden z účastníků, Ondra Bílý.

Tento projekt mě zaujal už od samého začátku, protože 
jsem se nikdy podobného projektu neúčastnil. Těšil jsem 
se na lidi z různých kultur a díky znalosti anglického ja-
zyka jsem se s nimi mohl dorozumět. Zažil jsem spoustu 
zajímavých zážitků a skamarádil jsem se se spoustou lidí. 
Byl to krásný program, velmi precizně připravený. Na-
vštívili jsme památky ve Španělsku (Tarifa, Malaga, Ca-
diz). Provázel nás místní průvodce, takže jsme si trénovali 
angličtinu a dozvídali se spoustu zajímavých informací 
o španělské kultuře. Byli jsme pozváni do španělských 
škol, což bylo velmi zajímavé pozorovat rozdíly, např. po-
čet žáků ve třídě, výuku tělocviku na pláži, pro nás netra-
diční školní jídelnu apod.
Tento výjezd měl pro mě velkou cenu, neboť jsem musel 
mluvit pouze anglicky a tím pádem jsem se zlepšil v ang-
lické mluvě. Získal jsem nové kamarády, se kterými jsem 
v kontaktu dodnes.
 
Tímto bych chtěl také poděkovat za obětavost a organizaci 
ZŠ Bezručova, jmenovitě panu řediteli Janu Šindelářovi 
a paní učitelce Margitě De Heij Kolářové, zároveň dopro-
vodu paní učitelce Ivaně Šindelářové a paní učitelce Ivetě 
Timlin. 

Ondřej Bílý (účastník Erasmu +)

Smíšená výuka na bezručovce
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ZáKLAdNí ŠKOLA u ŘíčANSKéHO LeSA

dIVAdLO
Světlo uvadá, šum dětských hlasů utichá, opona se roze-
vírá: na scénu přichází herci, v lesku jejich tváře lze číst 
nadšení, že konečně plnohodnotně hrají těm nejlepším 
a nejvděčnějším divákům – dětem. Dvě hodiny skotačení, 
zpívání, smíchu, ale i smutku a slz.
„To byla nádhera!“ „A kdy půjdeme do divadla příště?“ 
„Na to musím vzít mamku s taťkou.“
Přirozenou součástí divadla je, že diváky do příběhu vtáh-
ne, že se stanou součástí něčeho jiného, jsou aspoň na pár 
chvil vytrženi.
Děkujeme Divadlu v Dlouhé za krásné představení O líné 
babičce, které jsme společně napříč třídami navštívili. A tě-
šíme se zase příště.

NOčNí POZOrOVáNí ObLOHy
Klub zvídavého žáka připravil pro žáky druhého stupně po-
zorování noční oblohy spojené s opékáním buřtů a přespá-
ním ve škole. Počasí nám naštěstí přálo, a tak měli žáci 
možnost pozorovat hvězdářským dalekohledem všemožné 
objekty na noční obloze, jako například hvězdy, planety, je-
jich měsíce a měsíc planety Země. Vše bylo doplněno poví-
dáním o vesmíru, které si pro ně připravil pan učitel Černý. 
Největší senzací byl samozřejmě prstenec kolem planety 
Saturn. Žáky rovněž zaujal náš souputník Měsíc, na kterém 
byly krásně patrné  hluboké krátery a vysoká pohoří. Pozoro-
vání bylo zakončeno zhlédnutím zajímavého naučného fil-
mu. Těšíme se, že si tuto akci v budoucnu ještě zopakujeme.

Petra Švecová

jAN áMOS KOMeNSKý
Naše 3. Základní škola u Říčanského lesa se zapojila do celo-
státní soutěže, kde je úkolem žáků 6. až 9. tříd a nižších roč-
níků víceletých gymnázií napsat zamyšlení na otázku: „Proč 
je Jan Amos Komenský tak velkou osobností dějin?“ Uspo-
řádali jsme školní kolo soutěže. Vybrali dvacet pět nejlepších 
prací a vytvořili anketu, kde hlasovalo 351 lidí. Předkládáme 
vám skvělou úvahu jedné z výherkyň, Sandry Dunajové, žá-
kyně 7. třídy. Její pochopení života a díla J. A. Komenského 
je skvělé. Především myšlenky „Učitele národů“ vás jistě 
zaujmou v dnešní době, kdy se nám otřásá a každým dnem 
proměňuje školství a vzdělávání našich dětí. 
Na vyhodnocení prací se přišel sám Komenský podívat. 

Jana Válková
učitelka

Úryvek z práce:
JAN AMOS KOMENSKÝ 
Jan Amos Komenský mě zaujal svým myšlením a snahou 
nás  „vychovat“, neboť byl přesvědčen, že dokonalé vzdě-
lání může vychovat celé lidstvo, vést k tzv. všenápravě věcí 

lidských i k trvalému míru, založenému na vzájemném po-
rozumění. Tyto myšlenky chtěl zahrnout do svého encyklo-
pedického díla Plán vševědy, které zůstalo nedokončeno, což 
je velká škoda. Líbí se mi, jak daleko se část jeho myšlenek 
dostala. Pro mne je to velmi důležitá osobnost, neboť bez něj 
bychom nebyli tam, kde jsme teď. Jeho myšlenky s námi zů-
stávají dodnes a to se jen málokomu povede. 

Zajímavá fakta, která jsem našla, byla třeba ta, že když roku 
1608 navštěvoval latinskou bratrskou školu v Přerově, od-
kud přešel studovat z protestantské univerzity v Německu, 
si ke svému jménu přidal „Amos“ jako odkaz k biblickému 
učení. Jeho rodina se hlásila k církvi Jednoty bratrské a on 
sám se stal českobratrským duchovním.  Vím, že napsal 
hodně knih, ale že jich bylo 150, možná mnohem více, mě 
zarazilo. Bohužel o většinu přišel při požáru. Také mě pře-
kvapilo, že měl za život tři manželky a dohromady šest dětí. 
Přežil tři morové rány, dnes bychom je nazvali epidemiemi. 
V první epidemii mu zemřeli oba rodiče a dvě sestry. Myslím, 
že v druhé mu zemřela manželka a dvě dcery. Takové ztráty 
hodně bolí, a tak žasnu, že se z toho tak dobře „vyhrabal“.  
A také se mi moc líbí citát J. A. Komenského, který zní: „Kdo 
nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, do-
kud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.“

Sandra Dunajová, 7. A

ŠKOLNí POrAdeNSKé PrAcOVIŠTĚ
Školní poradenské pracoviště koncem listopadu připravilo 
besedu pro rodiče i žáky na téma sebepoškozování a poruchy 
příjmu potravy. Bohužel jsme museli akci uspořádat virtuál-
ně. Seznámili jsme se tím, jak výše zmíněné rizikové chování 
u dětí rozpoznat, co bezprostředně dělat a nedělat, oč vlast-
ně vůbec jde a jakého odborníka kontaktovat. V neposlední 
řadě jsme rodiče seznámili s několika školními kazuistikami. 
Jsme přesvědčeni, že se o rizicích spojených s dospíváním 
musí mluvit co nejotevřeněji, protože jedině tak můžeme 
skutečně pomoci. Kdyby vás cokoliv o této problematice 
zajímalo, neváhejte kontaktovat přímo metodika prevence: 
vojtech.vytiska@zs.ricany.cz.
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OKéNKO PrO ŘedITeLe
Vážení rodiče, milí žáci,
s Vánocemi se pojí řada kouzelných tradic a pověr, které pře-
žívají po staletí. Připomínají nám, že smyslem Vánoc nejsou 
jen dárky.  Jsou plné tajemství, symbolů a očekávání. Na-
jděme si na ně čas, naslouchejme jim, jsme skrze ně spojeni 
s našimi předky.
Pro českou vánoční kuchyni je typický kapr s bramborovým 
salátem. Na rozdíl třeba od vánočky jsou tu s námi vlastně 
docela krátce.  Recept na smaženého kapra představila Mag-
dalena Rettigová až na sklonku 19. století, bramborový salát 
se prosadil až v půlce 20. století. 
To takové dárky se dávají již asi od středověku. Dříve rodiče 
dávali dětem červená jablíčka, ořechy, perníčky… no dobře.

Věříte na kouzelnou moc jmelí? Možná vážně ochrání váš 
dům od všeho zlého. Správně by nám je měl někdo darovat. 
Potom je potřeba zavěsit jmelí do středu místnosti anebo nad 
jídelní stůl.
Pečete vánočku? Upletená z devíti copů symbolizuje spod-
ními čtyřmi oheň, vodu, zemi 
a vzduch. Prostřední tři copy 
představují rozum, cit a vůli; 
vrchní dva vědění a lásku. 
Přeji vám, aby vás právě rozum, 
cit, vůle, vědění a laskavost pro-
vázely na každém kroku, a nejen 
o Vánocích!

Ředitel ZŠ
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ZŠ Nerudova
Přelom starého a nového roku ve 4. ZŠ 
Nerudova
Doba od začátku září uběhla v naší škole velmi rychle 
a než jsme se nadáli máme tu rok 2022. Na konci roku se 
vždy bilancuje, co se povedlo a co ne a hledí se s očekává-
ním do časů nových. Tak tomu bylo i u nás. Ke konci roku 
se nám podařilo uskutečnit hodně naplánovaných akcí, 
přestože doba „kovidová“ tomu moc nepřála. U žáků 
7. – 9. ročníku proběhly praventivní programy s Cestou 
integrace, jejíž lektorky jsou pomalu členkami našeho 
týmu pedagogů, žáky dobře znají a výborně s nimi pra-
cují. Další akce, která se v rámci prevence uskutečnila, 
bylo představení prožitkového divadla Forum „Nekecej 
a hraj!“, které seznámilo žáky s pojmy emoce, agrese, 
násilí. Učili se rozeznávat hranici mezi asertivním cho-
váním a násilím. 
Prostřednictvím technik prožitkové pedagogiky si pak 
vyzkoušeli, jak reagovat v situaci, kdy jsou potenciální 
obětí násilného chování s cílem se takovémuto násilí vy-
hnout. Dalším poučným preventivním programem byla 
pro druhostupňové žáky online beseda na téma AIDS, 
kterou pro nás připravila Česká společnost AIDS po-
moc. 
Také mladší žáci se mimo běžnou výuku zúčastnili růz-
ných vzdělávacích akcí – navštívili Husovu knihovnu, 
kde pro ně měly paní knihovnice připravené zajímavé 
programy s čtenářskou tématikou. Proběhly předvánoč-
ní rukodělné dílny s Muzeem Říčany, kde si děti vyrobily 
drobné vánoční dárky. V prosinci jsme samozřejmě ne-
zapomněli na mikulášskou nadílku – letos si nadělování 
u mladších spolužáků připravili žáci 6. a 8. ročníku. 
A co nás čeká v novém roce 2022? Doufejme, že se epi-
demická situace zlepší do té míry, abychom mohli pořá-
dat další mimoškolní akce a projekty. Některé se netý-
kají pouze žáků, ale jsou určeny pro pedagogy. Jedná se 
například o jejich další vzdělávání. S financováním nám 
pomůže Nadace O2 ze své grantové výzvy na vzdělávací 
aktivity v oblasti digitální gramotnosti. Učitelé absolvují 

semináře určené na zavádění úprav školních vzděláva-
cích programů - zapojení ICT do výuky. 
Protože se blíží termín podávání přihlášek na střední 
školy, proběhly na toto téma konzultace se zákonnými 
zástupci. Žáci devátého ročníku absolvovali předpro-
fesní přípravu v rámci kariérového poradenství, aby si 
utvořili lepší představu o tom, jakou vzdělávací cestu si 
mohou zvolit. 

Blanka Veselá, ZŘŠ
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Třeťák v pražské zoologické zahradě
Exkurze jsou vždy vítaným zpestřením studia. A protože 
jsme právě dokončili učivo o savcích, vypravili jsme 
do Zoologické zahrady Praha, abychom své znalosti 
ještě více prohloubili a něco nového se přiučili. Exkurze 
proběhla i přes koronavirové omezení v koncem listopadu.
Během exkurze jsme využili komentovanou prohlídku 
odborníka, při níž jsme byli obohaceni o spoustu nových 
a doplňujících informací o savcích, např. proč jsou 
ďáblové medvědovití ohroženi rakovinou a záněty kůže, že 
má každá žirafa odlišnou kresbu na srsti nebo například 
jak žijí lemuři kata nebo vari.
Měli jsme velké štěstí a zastihli jsme hrající si mláďata 
pandy červené i tasmánského čerta.
Po komentované prohlídce nám byly rozdány pracovní 
listy, které jsme poctivě a svědomitě vyplnili, vytvořili 
trojčlenné až šestičlenné skupinky a doprohlédli si 
zoologickou zahradu samostatně.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim paním 
profesorkám za zprostředkování exkurze a zpříjemnění 
dne. 

Matematická olympiáda online

V úterý 30. listopadu proběhla na gymnáziu online 
matematická olympiáda. Jedná se o soutěž sedmičlenných 
týmů, které během 120 minut řeší 10 zajímavých 
matematických příkladů. Týmy vytvořilo hned několik 
tříd z celého vyššího gymnázia. Některé úlohy byly 
jednodušší, jiné složitější, všechny ale představovaly pro 
studenty určitou výzvu. 

Byla to pro všechny úplně nová zkušenost, studenti spolu 
museli totiž spolupracovat a rozložit v týmu síly tak, 
aby všechny úlohy během dvou hodin zvládli spočítat. 
Zároveň je nutno dodat, že díky tomu, že celá soutěž 
probíhala online, byla přístupná všem, tedy i těm, kteří ze 
zdravotních důvodů nemohli být přítomni. V dnešní době 
výborný nápad. 

Souhvězdí a AKTIV4
Co může mít společného hvězdná obloha a aktivita spo-
jená s číslem 4? Aktivní vesmírné těleso? Mohlo by být. 
Ale někdy je radno zůstat i na zemi. Třeba ve chvíli, 
kdy se můžeme potěšit 
s novinářskou múzou 
žáků Gymnázia Říčany. 
Sekundáni a sekundán- 
ky se pustili do lovu in-
formací pod ochranou 
nejchytřejšího kentaura 
Cheiróna a kvartáni 
a kvartánky rovnou na di-
vokých vlnách, kterými 
by rádi aktivizovali i nás. 
Zabruste na webovky 
Gyri a posuďte sami, jak 
se jim první čísla třídních 
časopisů podařila. Dozví-
te se, jak pokračuje stav-
ba nové tělocvičny, jací 
učitelé působí na gymná-
ziu, co se děje ve školním 
sboru, co by si žáci přáli 
mít na chodbách školy, 
jakých úspěchů gym-
nazisté a gymnazistky 
dosahují a v neposlední 
řadě, jaké kauzy otřása-
jí tuzemskem i světem. 
Vystrašit vás mohou 
drastické příběhy, pobavit vtipy, zaujmout matematic-
ké rébusy, inspirovat navržené výlety a kulturní, módní 
a sportovní okénka.

Geometrický vánoční stromeček
Interiér gymnázia zdobí netradiční vánoční stromeček, 
který vytvořili žáci V5, V6 a C2 při deskriptivní geometrii. 
Na stromku můžeme vidět ozdoby ve tvaru platonských 
a archimedovských těles.

Kolektiv GYRI
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Vážení žáci, rodiče, příznivci ZUŠ 
Říčany, přejeme vám všem nakro-
čení do nového roku 2022 pravou 
nohou. Nevíme, zda to úplně fun-
guje, ale říká se, že to pomáhá. Kaž-
dopádně to můžeme všichni alespoň 
zkusit.
Jaké jsou plány ZUŠ do nového roku
Na ZUŠce tu pravou nohu rozhodně 
zkusíme, protože nás v tomto polo-
letí čeká hodně soutěží a akcí.
Na co vás určitě chceme pozvat, je 
Pololetní koncert v KC Labuť 27. 
ledna 2022 v 17.30. Po odvolaném 
Mikulášském koncertu uděláme 
maximum, aby se tento koncert 
opravdu uskutečnil.
Po dlouhé odmlce se snad uskuteč-
ní rok soutěží a přehlídek MŠMT. 
V lednu nás čekají školní kola de-
chových nástrojů, zpěvu a bicích 
nástrojů. Na soutěž se připravují se 
i orchestry a soubory školy.
Na únor připravujeme soutěž Pěvec-
ké mládí, na jaro program koncertů 
pro mateřské školy a v květnu oblí-
bený Koncert pro maminky a ještě 
oblíbenější ZUŠ OPEN. Do toho 
všeho soutěže, výstavy, vernisáže, 
lehce plánujeme i zahraniční spo-
lupráci… O všem vás budeme včas 
informovat.

Noví pedagogové
Po dlouhé době hledání posilují naše 
klavírní oddělení dva noví a skvělí 
pedagogové – vynikající klavírist-
ka a pedagožka Andrea Mottlová, 
která bude učit v Říčanech a skvělý 
cembalista, pedagog a improvizátor 
Martin Hnátek, který převezme vý-
uku v pobočce v Mnichovicích. Tě-
šíme se na spolupráci, doufáme, že 

se novým kolegům bude v říčanské 
ZUŠce dobře pracovat a že svými 
pracovními i uměleckými výkony 
posílí dobré jméno naší školy.

A ještě jedno potěšení
Téměř v každém Kurýru vás infor-
mujeme o úspěších našich žáků. 
Svoje letošní vítězné tažení klavír-
ními soutěžemi završil náš mladý 
talentovaný klavírista Matěj Kory-
tář další 1. cenou a mimořádným 
oceněním za nejlepší výkon v ka-
tegorii na klavírní soutěži Antonín 
Dvořák mladým. Matějovi srdečně 
gratulujeme a zároveň přejeme, aby 

neusnul na vavřínech. Má za sebou 
neuvěřitelně úspěšný rok a rádi by-
chom s ním uspořádali v příštím čís-
le Kurýru malý rozhovor.
Gratulujeme samozřejmě také jeho 
pedagogovi Petru Malínkovi, kte-
rý Matěje svým pečlivým vedením 
na všechny soutěže připravil.
Foto: Matěj s diplomy
Ještě jednou vám všem přejeme pří-
jemný a pohodový rok 2022 a těšíme 
se na vše, co se nám podaří pro vás 
uskutečnit.

Markéta Sinkulová
Programově-kulturní pracovník 

ZUŠ Říčany

Novoroční lednové okénko do ZUŠ 
Říčany
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jak na Nový rok, tak…
Poděkování 
Na úvod dovolte poděkování vám všem, kteří jste pro své 
blízké nebo pro sebe pořídili trička či pláštěnky Ladova kra-
je. Díky vám budeme moci renovovat značení a odpočívky 
na ladovských stezkách. Někteří neváhali a poslali svazku 
obcí finance do veřejné sbírky nebo poskytli finanční dar. 
Děkujeme, velice si toho vážíme. Podpořit svazek obcí 
můžete i celoročně, každá částka se počítá a bude využita 
výhradně na zvelebení stezek a tras Ladova kraje. Velký dík 
všem.  

běžky i pěšky, tipy a hity 
Možná jste na ladovské stezky zavítali už v průběhu vánoč-
ních svátků a třeba i na běžkách. Pokud chcete poznat něco 
nového, zavítejte do zámeckého parku ve Štiříně. Obecně se 
moc neví, že golfové hřiště s parkem je až do března otevře-
no veřejnosti a v případě příznivých sněhových podmínek 
jsou zde protažené běžkařské trasy. Po vydatné procházce 
či projížďce se tu můžete i občerstvit. Objevili jste i vy nové 
zajímavé místo? Pošlete nám tip na facebook, instagram či 
mail. Rádi jej zveřejníme. 

O rok a jednoho člena navíc 
Jsme rádi, že se k nám připojila obec vzdálená třináct kilo-
metrů východně od města Říčany, ležící na okraji národní 
přírodní rezervace Voděradské bučiny na Jevanském poto-
ce. Je obklopena několika rybníky a jedná se samozřejmě 
o Jevany. 
Součástí obce je i od třicetileté války zaniklá středověká 
vesnice Penčice (dnes už jen hájovna) a jihovýchodně bý-
valá ves Aldašín (dnes kostel sv. Jiří se hřbitovem), zaniklá 
ve stejném období. V katastru jsou i zaniklé osady Dubina, 
Bohumil a Cukmantl se samotou Drbohlav. 
Lokalita je poznamenána mnoha dávnými dějinnými udá-
lostmi, ale podepsalo se na ní i minulé století. Jevany se 
staly za první republiky vyhledávanou rekreační oblastí 
pražských umělců a podnikatelů. Nemluvě o vlivu komu-
nistického režimu, který bohatá sídla proměnil na rekreač-
ní objekty. 
I přes tyto dějinné proměny má obec nezaměnitelný pří-
rodní charakter a jak se ukazuje, i kulturního ducha. Jevan-
ským se podařilo zachovat malé kino ze sedmdesátých let. 
Předloni tu byl obnoven provoz a i letos se zde promítalo, 
např. film Karel či Gump. Epidemická situace sice projektu 
hází klacky pod nohy, ale kino žije. Jste-li příznivci komor-
ních biografů, bude promítání v Jevanech právě pro vás.  

25 ladovských obcí 
Mezi členy svazku patří Černé Voděrady, Čestlice, Hrusice, 
Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, 
Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, 
Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, 
Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvá-
novice. Svazek obcí se mimo jiné zasazuje o to, aby byly 
obce a starostové v kontaktu, věděli, co se kde děje, mohli 
sdílet praktické zkušenosti a pomáhat si. Obce si samy roz-
hodují o aktivitách svazku a jsou otevřeny přijetí dalších 
členů.    

do diáře 
Kromě předsevzetí si nezapomeňte poznamenat i jarní 
pochody. Už nyní spolu s obcemi plánujeme program pro 
Pochod barona Ringhoffera (23. dubna) a Pochod kocoura 
Mikeše (28. května). 

Prožijme leden ve zdraví a ať 
je nám v Ladově kraji i v tomto 
roce hezky! 

Hanka Bolcková,  
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj, 
instagram.com/laduvkraj
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Střípky z MASky

jAKý bUde rOK 2022? SLI-
bUje NAdĚjI A VírU V NOVé 
ZAčáTKy
Rok 2022 charakterizují dvě čísla 
– 22 a 6. Číslo 22 je v numerologii 
„Mistr stavitel“, je spojeno s úspě-
chem a budováním pevných zákla-
dů. Toto mistrovské číslo, které má 
schopnost proměnit i velkolepé myš-
lenky a plány ve skutečnost, zvládá 
i složité situace a myslí nejen na sebe, 
ale především na ostatní. Číslo 6  - se-
čtením čísel 2022 je nejharmoničtější 
číslo. Má smysl pro řád, odpovědnost 
a ochotně podá ruku všem, kteří to 
potřebují.
Všechny tyto předpovědi pro rok 
2022 budou důležité pro návrat 
k normálnímu životu, bude to ještě 
hodně práce, ale rádi vám nabídneme 
pomyslnou pomocnou rukou formou 
nového dotačního období a nových 
výzev pod záštitou MAS Říčansko. 
Pojďme si společně v roce 2022 plnit 
své sny…

KALeNdáŘ NA rOK 2022
Stolní kalendář na rok 2022, který 
vznikl ve spolupráci MAS Říčansko 
a měsíčníku Zápraží na základě vy-
hlášené fotosoutěže, je možné zakou-
pit za 79 Kč. Všichni, kdo mají v ka-
lendáři zveřejněnu svou fotografii, 
mají nárok na jeden výtisk zdarma. 
Moc děkujeme.

SOcIáLNí Práce V reGIONU
Uplynulé dva roky jsme pracovali 
na aktivitách projektu, který do úze-
mí přinesl další sociální pomoc 
(pro cca 100 klientů), poradenství, 
propojování profesionálů v oblasti 
sociální práce. Doplnili jsme tak stá-
vající záchrannou síť služeb a záro-
veň přinesli něco nového. Začátkem 
příchodu roku 2022 projekt Reali-
zace sociální práce na obcích a zvy-
šování její kvality v regionu MAS 
Říčansko končí. Rádi bychom tím-

to poděkovaly organizacím, obcím 
a dalším subjektům, které se aktivně 
zapojily do úspěšné realizace tohoto 
projektu. Jako ředitelka MAS Říčan-
sko si zde dovolím osobní poděko-
vání kolegyním Veronice Vítkovské 
a Petře Přílučíkové, které projekt 
dva roky výborně vedly a v regionu 
nastartovaly v nelehké době pomoc 
potřebným. Veroniko a Petro upřím-
ně vám děkuji. 

reGIONáLNí ZNAčKA ZáPrA-
Ží OrIGINáLNí PrOdUKT® 
V sobotu 4. prosince v krásném 
předvánočním čase, který byl umoc-
něn čerstvě napadaným sněhem, 
vánočně nazdobenými stánky a vůní 
svařeného vína, jsme přijali pozvání 
do Ateliéru keramiky Václava Kalaše 
a Evy Novotné. Všichni, kteří si tuto 
akci nenechali ujít, měli jedinečnou 
možnost nahlédnout pod poklič-
ku výroby keramiky a setkat se zde 
s umělci, kteří nám přiblížili krásu 
ruční práce. Zástupci značky Zápraží 
originální produkt® Ateliér keramiky 
vystavoval nejen originální umělecké 
keramické výrobky, ale i kvalitní užit-
kové keramické nádobí, které jistě 
přežije několik generací.
MAS Říčansko doporučuje výrobky 
oceněné značkou Zápraží originál-

ní produkt®. Máte rádi originální 
výrobky z paroží, kostí a rohoviny? 
Pak vás určitě zaujme nově spuštěný 
web našeho certifikovaného výrobce 
Davida Tůmy, kam denně přidává 
produkty. Výrobky tvoří dle předloh 
historických originálů, totožným 
nářadím, které používali již naši 
předci. Jeho práce však nespočívá 
jen ve výrobě replik, ale zaměřuje se 
též na svou osobní, originální tvorbu. 
Produkuje např. přívěšky, prsteny, 
náušnice, knoflíky, jehly, rukojeti 
nožů, spony do vlasů apod. Podívejte 
se na https://dagfari.net/cs/. 

Pavlína Šantorová Filková
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Zveme vás na lednové 
akce Koloběhu

KOLObĚH není jen 
dobročinný obchod
Je to také místo, kde bychom si přá-
li, aby se při různých činnostech 
(vzdělávacích i zájmových) vytváře-
ly sociální vazby napříč generacemi 
a třeba i vznikala nová přátelství. 
Zvláštní pozornost chceme věnovat 
seniorům, což nám zatím pandemic-
ká situace dosti ztěžovala. Stále ale 
platí možnost bezplatného využívá-
ní počítače s notebookem, vytištění 
nebo okopírování dokumentu a zá-
kladní poradenství s čímkoli (od úte-
rý do pátku kdykoli v otevírací době). 
Pokusíme se pomoci i vám, kdo stále 
nemáte nalezeného dodavatele ener-
gií. Od poloviny ledna budeme mít 
pondělky vyhrazené pro pravidelné 
aktivity, které, věříme, budou mít 
úspěch, a jejichž rozsah se bude po-
stupně rozšiřovat. Všechny aktivity 
se budou konat v prostorách dobro-
činného obchůdku na Masarykově 
náměstí, začínáme v pondělí 17. led-
na 2022. Neváhejte se přihlásit (re-
zervovat si místo) přes níže uvedené 
kontakty nebo přímo v Koloběhu, 
aby měly naše milé lektorky předsta-
vu o počtu účastníků. Vstupte do no-
vého roku s novou činností. Přejeme 
vám vše dobré a těšíme se na vás!

Pondělí 9:30-10:30 Trénovaní pa-
měti (pro seniory)
Trénování paměti nemusí být žád-
ná nuda. Přijďte se o tom přesvědčit 
na Kurz trénování paměti. Pro první 
„oťukávání“ proběhne pět setkání. 
Cvičení jsou zaměřena na výbav-
nost, obohacování slovní zásoby, 
krátkodobou i dlouhodobou paměť. 
Podíváme se na zoubek technikám, 
které pomáhají v zapamatování tele-
fonních čísel, jmen, tváří, nákupního 
seznamu apod., tedy dovedností vý-
razně ulehčujících běžné každodenní 
činnosti. Kurz vede certifikovaná lek-
torka paměti a členka České společ-

nosti pro trénování paměti a mozko-
vý jogging Ludmila Horáková. Cena 
jednoho setkání je pouhých 50 Kč 
(zahrnuje i kávu nebo čaj!), předem 
se vybírá záloha 150 Kč a kapacita 
kurzu je omezena na deset míst.

Pondělí 11:00-12:00 Anglická kon-
verzace (pro každého)
Příležitostí setkat se s angličtinou 
a naslouchat jí je kolem nás poměr-
ně dost. Ale příležitostí anglicky si 
s někým popovídat o běžných vě-
cech je o poznání méně. A přitom jde 
o přirozený trénink mozku nejen pro 
seniory, ale třeba také pro mamin-
ky na mateřské dovolené. Lektorka 
Dana Vařeková flexibilně přizpůso-
buje skupinovou konverzaci na míru 
schopností každého z účastníků, 
v příjemné přátelské atmosféře ne-
formálního povídání si člověk ani 
neuvědomí, že se něco učí. Pojďte 
konverzovat! Cena jednoho sezení 
je 50 Kč, platí se na místě. A s kávou 
zdarma k tomu to jistě půjde ještě 
lépe.   

Pondělí 13:00-15:00 Jak na chytrý 
telefon, tablet, internet? (pro seni-
ory)
Život Plus, z.ú., pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením připravil 
kurz Získání nebo zvyšování doved-
ností obsluhy počítače, chytrého te-
lefonu, tabletu. Podle zájmu možno 
pořádat skupinově, ale také indivi-
duálně s lektorkou Kateřinou Kolín-
skou. Kurs je zdarma a jeho délka 
bude dána konkrétními potřebami 
jednotlivých klientů. Pokud jste k Vá-
nocům dostali nějaký tzv. „chytrý“ 
přístroj a ještě vám nebylo vše vysvět-
leno (anebo máte ještě hodně dota-
zů), přihlaste se k nám. I na chytrý 
přístroj lze poměrně snadno vyzrát!

Na všechny kurzy je možno se přihlá-
sit na tel. 733 273 344, 739 989 672, 
e-mailem na info@kolobeh-ricany.cz 
nebo v Koloběhu na říčanském Ma-
sarykově náměstí 13/12.

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka
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V předchozím díle jsme se seznámili 
s patrně nejvýznamnějším středo-
věkým pánem z Říčan Oldřichem, 
který v Říčanech skutečně žil. 
Nyní se přesuneme do doby vlády 
králů z dynastie Lucemburků, je-
jichž současníkem byl Oldřichův 
vnuk Jimram.  
Po roce 1331 získávají čtyři páni 
z Říčan hrádek v Průhonicích. Byl 
mezi nimi i pan Diviš, patrně zto-
tožnitelný se stejnojmenným synem 
někdejšího zemského sudí Oldřicha. 
Uvedený Diviš z Říčan byl králov-
ským dveřníkem Karla IV., mnoho 
o něm však nevíme. Více pramenů se 
nám dochovalo k jeho synům, mezi 
nimiž dosáhli významnějšího posta-
vení Oldřich II. z Říčan, vyšehradský 
kanovník, a především Jimram I. Z Ří-
čan, pán na Průhonicích a Říčanech.   
Mnohé zprávy o Jimramovi se týkají 
vztahu k církvi. Podporoval rodový 
klášter sv. Vavřince a Anny na Starém 
Městě pražském (kde byla ostatně 
jeho sestra Anna řeholnicí) a dosazo-
val faráře do kostelů na Říčansku, nad 
kterými měl patronátní právo. Nutno 

však podotknout, že nebyl sám, proto-
že zvláště ve druhé polovině 14. století 
se rod pánů z Říčan značně rozros-
tl. Říčany a Průhonice drželo tehdy 
společně přibližně dvacet mužských 
členů rodu, Jimram byl však patrně 
seniorem rodu a jako takový měl mezi 
nimi výsadní postavení. Postupně ale 
rozliční mužští členové rodu ze střed-
ních Čech odcházeli a nacházíme je 
na různých hradech a tvrzích po ce-

lých Čechách. Vzniklo tak mnoho ro-
dových větví a Jimram a jeho synové 
se postupně stávali jedinými držiteli 
středočeských rodových majetků.  
Mohlo by se zdát, že Jimram neměl 
významné postavení na královském 
dvoře, opak je však pravdou. Na 
počátku osmdesátých let 14. století 
nacházíme Jimrama jako přísedícího 
při úřadu desk zemských. V letech 
1385–1387 je pak zmiňován jako 
místokomorník krále Václava IV. Nej-
později roku 1392 ztratili páni z Ří-
čan Průhonice, neboť tehdy je jako 
jejich držitel jmenován Jan Ulman 
Prokopův z Prahy. Poslední zpráva 
o Jimramovi pochází z roku 1399, kdy 
patrně zemřel. 

Jan Boukal, Muzeum Říčany 

Páni z Říčan ve středověku,  
díl 3. – jimram z Říčan 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Jimram z Říčan měl s man-
želkou Kačkou nejméně čtyři 
syny: Oldřicha (III.), Hynka, 
Jimrama (II.) a Diviše (III.) 
a patrně i dceru Petru. O nich 
se však dozvíte až v dalším po-
kračování tohoto seriálu. 

Magdaléna o. p. s. 
 Již 20 let poskytuje sociální a zdravot-
ní služby lidem ohroženým závislostí 
a jejich blízkým. Zřizuje a provozuje 
síť strukturovaných a provázaných 
programů. Snaží se zlepšovat kvalitu 
života klientů tak, aby mohli v maxi-
mální možné míře vést a rozvíjet běž-
ný způsob života a důstojně se začlenit 
do společnosti. 

centrum adiktologických služeb
Je jednou ze sociálních služeb Magda-
lény o.p.s. Sídlí v Benešově na adrese 
Nová Pražská 399. Tato služba zaštitu-
je dva základní programy. Prvním pro-
gramem jsou kontaktní a poradenské 
služby, druhým je terénní program. 

Terénní program
Je služba zaměřená na aktivní vyhledá-
vání uživatelů drog v jejich přirozeném 

prostředí.  Zároveň se je pracovníci snaží 
oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim 
mohli nabídnout potřebné anonymní 
a bezplatné služby. Mezi tyto služby pa-
tří výměnný injekční program, sociální 
poradenství a pomoc v krizových situa-
cích (např. ohrožení zdraví, existenční 
nouze, konflikt se zákonem). Terénní 
pracovníci se zároveň snaží rizikové 
uživatele motivovat k bezpečnějším 
způsobům užívání návykových látek, 
ke změně životního stylu nebo k případ-
né abstinenci. K terénní práci neodmys-
litelně patří i sběr použitého injekčního 
materiálu, který je následně bezpečně 
zlikvidován.  Jeden den v týdnu dochází 
terénní pracovníci také do Říčan.

Kontaktní  a poradenské služby
Využít tuto službou můžou lidé ohro-
žení závislostí a také jejich blízcí. Na-

jdou zde anonymní bezplatnou odbor-
nou pomoc, přijetí a bezpečí. Zařízení 
nabízí širokou škálu sociálních služeb 
(výměna injekčního materiálu, po-
radenství, hygienický servis, krizová 
intervence atd.). Pracovníci nabízejí 
klientům porozumění a orientaci v je-
jich situaci. Také se snaží spolu s kli-
enty hledat možnosti a řešení jejich 
situace, které by jim umožnili posun 
k abstinenci a spokojenějšímu způso-
bu života.
Pokud byste potřebovali nějaké bliž-
ší informace či nějakou radu, tak se 
neváhejte ozvat na telefonní číslo 
603 478 707 či internetové stránky 
www.magdalena-ops-cz. 

Martina Zemanová 
Kontaktní a terénní  

pracovník 
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Jimram z Říčan, fiktivní portrét z počátku 17. století
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Poděkování 
Chtěla bych touto cestou poděkovat Komunit-
nímu centru (KC) v Říčanech, jmenovitě panu 
Jiřímu Švarcovi za obětavou pomoc mému man-
želovi.                       Velké díky,Věra Sklenářová

Poděkování Senior dům Marta
rádi bychom prostřednictvím Říčanského kurýru 
vyjádřili poděkování žákům ze zŠ Bezručova 
a jejich učitelům, jmenovitě panu učiteli Muží-
kovi, za hudební vystoupení pro naše seniory.  
dále bychom rádi poděkovali paní aničce zouha-
rové a jejím kolegům, kteří k nám přišli s Miku-
lášskou nadílkou. Klienti byli nadšení, obě akce 
se jim velmi líbily.

Za zveřejnění příspěvku děkuje  
Tým Senior Domu Marta

Vzpomínka
dne 6. 12. 2021 by se byl 
dožil sta let můj milovaný 
manžel Mirko Veselý, naro-
zený v rodině řídícího učitele 
na zámku ve Chvalkovicích 
u České Skalice. 
absolvent klasického gymnázia ve dvoře 
Králové, za války totálně nasazen v Němec-
ku, po válce absolvent Vojenské akademie 
v Hranicích, dělostřelec a učitel na vojenských 
katedrách vysokých škol. Člověk vzdělaný a ob-
líbený, estét a poeta, příznivec a podporovatel 
sokolské a skautské myšlenky. Vzpomínáme 
a nezapomeneme. 

Marta Veselá se synem Martinem

Poděkování
Ještě jednou moc děkuji za fantastické vyve-
dení příspěvku o Krabici od bot v prosincovém 
Kurýru. Skutečně mě grafická práce dojala 
a věřím, že takto podaná informace pomohla 
k zapojení nových dárců.  Sbírka se nám letos 
protáhla o týden, oproti loňsku přibylo o 103 
dárků víc.  děkujeme všem, kteří věnovali cel-
kem 362 potřebným to nejcennější - svůj čas.

Eva Horáčková Jungmannová

U bobeše jsme aktivní 
i ke konci roku
závěr roku se nesl v před-
vánoční náladě. Skončily 
sezónní práce, a tak se 
zaměstnanci vrhli jednak 
na výrobu vánočních sví-
ček z vosku a vánočních 

dekorací, jednak na zimní práce okolo včel, které 
obnášejí především čištění úlů, zpracování vosku 
a celkově přípravy technického zázemí na další 
včelařský rok. Byla plánována účast na Říčan-
ském jarmarku, který se však nekonal. a tak 
svíčky putovaly jako dárek všem, kdo mají rádi 
vůni včelího vosku.
Přejeme všem dobrý nový rok a doufáme, že čin-
nost naší chráněné dílny se bude nadále rozvíjet 
a bude moci poskytnout další pracovní příležitosti 
pro hendikepované.

Jana Machová, U Bobeše, z. ú.
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Tříkrálová sbírka 2022
Letos bude sbírka pro-
váděna několika způ-
soby:

Osobním koledováním, které bude  
závislé na epidemické situací, se 
bude provádět do zapečetěných 
přenosných  pokladniček v době 
od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022. 
V tomto období mohou být umís-
těny i stabilní pokladničky např. 
v obchodech, v kostele, apod. V Ří-
čanech budeme mít pokladničku 
v kostele, v Oční optice na náměs-
tí, na MěÚ. Online kasičkou - za-
sláním bezhotovostního příspěvku 
do sbírky bankovním převodem 
pomocí formuláře na webových 
stránkách Tříkrálové sbírky v době 
od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022

Bezhotovostním převodem pomo-
cí přiděleného QR kódu (viz vpra-
vo) nebo bankovním převodem 
na č.ú. 66008822/0800 s varia-
bilním symbolem 1931 pro říčan-
skou Charitu od 1. 1. 2022 do 31. 
1. 2022.

Za každý váš příspěvek děkujeme, 
ať už využijete jakéhokoliv způso-
bu darování.

Na závěr bych ráda popřála všem 
čtenářům pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost a ochranu Boží pro 
celý nový rok 2022. Chci také po-
děkovat za pomoc a spolupráci 
všem dobrovolníkům, kteří nám 
v loňském roce v Charitě pomáha-

li a také firmě Ekoflor, která nám 
za zvýhodněnou cenu přenechala 
květiny pro Den matek.   

Marie Junková
Farní charita Říčany
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V minulém čísle jsme vám předsta-
vili zvony z věže říčanského kostela 
sv. Petra a Pavla, tentokrát vám je 
přiblížíme i na fotografiích. 
Zvony uvnitř věže se na konci roku 
2020 podařilo vyfotit Evě Horáčkové 
Jungmannové z místní sokolské jedno-
ty. Zvony jsou její láska. Ke zvonění ji 
přivedla sestra Pavla a jak říká, po kos-
telních věžích pak běhaly společně. 
Deset let pak Eva chodívala pravidelně 
zvonit každou neděli ráno a v poledne 
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha v areálu Pražského hradu. Měla 
tu čest dostat se na zvonění v katedrá-
le u příležitosti mše svaté zahajující 
Všesokolský slet 2018. „To pro mě byl 
neuvěřitelný zážitek jak zvonický, tak 
sokolský, i následující mše, kdy byla 
katedrála úplně plná sokolů v krojích 
i sletovém oblečení,“ vypráví.

O zvonění
Zvony se díky ručnímu zvonění roze-
zní jinak, než když je pohání motor. 
„K ručnímu zvonění není třeba síla, 
ale cit a rytmus. Pak je zvonění kon-
cert. Kouzelné je sladit rytmus dvou 
zvonů a zvonit s nimi buď společně, 
nebo střídavými údery jednoho a dru-
hého zvonu.“ – Vysvětluje Eva Horáč-
ková Jungmannová. Dnes za tímto 
zážitkem ještě občas zavítá ke sv. 
Norbertu v Praze 6. V Říčanech už se 
ručně nezvoní, v rozlehlé říčanské far-
nosti ale zvony bez motoru najdeme: 
v kapličkách i v kostelích. Zvoník musí 
rozhoupat menší zvon ve věži kostela 
v Kunicích a v Oticích.

Nejstarší zvon ve věži říčan-
ského kostela 
Věž říčanského kostela byla na pod-
zim zakrytá lešením – to proto, že zde 
řemeslníci opravovali omítku. Dnes už 
máme opět pěkný výhled na sochy svět-
ců Petra a Pavla nad vstupem do koste-
la i na horní část věže, kde jsou ukryty 
zvony. Současný nejstarší říčanský 
zvon je datován rokem 1517. Uvnitř 
zvonu je rekviziční číslo; podle něj se dá 
určit, že zvon pochází ze Sudet. Byl tam 
zabaven pro válečné účely a do našeho 
města se dostal ze skladu zrekvírova-
ných a neroztavených zvonů.

Zvonař Tomáš Fryč
Zvony Petr a Pavel vznikly ve zvonařské 
dílně Tomáše Fryče, roudnického měš-

ťana, v letech 1628 a 1629. Z českých 
nápisů lze vyčíst kromě roku vzniku 
zvonu a jména jeho autora i to, kam 
mají přijít zavěsit. U staršího ze zvonů 
je uveden „miestys“-městys Říčany, 
o rok později umělec na zvon umístil 
nápis s termínem „miesteczko“.
Zvony byly slity „ke cti a chvále Pánu 
Bohu všemohoucímu“, zvon Pavel 
ještě navíc i Panny Marie a „všem 
Božím svatým“. Tomáš Fryč na zvony 
také zaznamenal, že vznikly v době, 
kdy uhříněveským hejtmanem byl Pa-
vel Entrych z Čeradic.
Fryčův zvon se dodnes nachází také 
ve zvonici kostela Narození Pan-
ny Marie v Roudnici nad Labem, je 
z roku 1619. Jeden z jeho posledních 
zvonů, z roku 1630, je pak ve Svémys-
licích. Jak vyplývá ze zmíněných leto-
počtů, zvonař zvony odléval za třice-
tileté války. Říčanský kostel během ní 
byl – stejně jako celé městečko – téměř 
zničen. O jeho opravu a přestavbu 
v barokním stohu se v 18. století za-
sloužila majitelka panství Marie Tere-
zie Savojská.
Renata Skalošová, Muzeum Říčany

S přispěním Evy Horáčkové Jung-
mannové a Pavly Jungmannové 

s využitím knihy Die  
Glockengiesser von

Böhmen und Mähren od P. Augusti-
na Jungwirtha

Říčanské rozmanitosti:  
O kostelních zvonech podruhé
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Všechny zvony z pohledu zespodu. Vlevo 
nahoře nejstarší zvon z roku 1517 od mis-
tra Ondřeje, dole nejmenší – umíráček 

Dva ze čtyř říčanských zvonů. 
V popředí zvon Pavel, za ním Petr   
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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 nemo-
vitosti? Pošlete mi svůj 
dotaz k problému, kte-
rý řešíte.  

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, kdo by měl zaplatit 
daň z nemovitosti na příští rok při prodeji bytu v prosin-
ci – prodávající nebo kupující? Podepsali jsme v prosinci 
kupní smlouvu a nyní čekáme na převod na katastru, kte-
rý bude pravděpodobně hotový až v lednu.   
   Marcela S.
Odpověď: Dobrý den, povinnost zaplatit daň z nemovi-
tosti v roce 2022 má majitel nemovitosti, který vlastnil 
nemovitost k 1. lednu 2022. Pokud by katastr převedl ne-
movitost až po 1. lednu, bude platit daň prodávající, tedy 
– původní majitel. Naopak v případě, že katastr převede 

nemovitost ještě v roce 2021, musí nový majitel podat da-
ňové přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna a zapla-
tit daň na rok 2022 do konce května 2022.

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, prodávám byt 
a již máme podepsanou rezervaci a zaplacený rezervační 
poplatek. Kupující si bere na koupi bytu hypotéku a prý po-
třebuje pro banku kupní smlouvu na byt, který prodávám. 
Nepřeji si, aby kupující viděl, za kolik jsem byt koupila. Je 
to nutné mu dávat kopii kupní smlouvy k dispozici? Děkuji 
za odpověď.                                                                        Barbora N.
Odpověď: Dobrý den, Vaše kupní smlouva označována též 
jako nabývací titul je listina veřejně komukoli dostupná 
na katastru nemovitostí. Kdokoli si tedy může dojít na ka-
tastr a tam získat opis oné smlouvy, a to pouze za správní 
poplatek. Kupující nabývací titul pravděpodobně potře-
buje pro banku, která mu bude financovat koupi Vašeho 
bytu. Je to běžný postup.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 
nebo dotazy volejte na tel. č.:  606 792 574
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18 SAUN A PROHŘÍVÁREN
Římské lázně
Finské sauny

Venkovní sauny
Relaxační místnosti

Vířivky
SAUNOVÉ CEREMONIÁLY

NAVŠTIVTE NEJVĚTŠÍ

SAUNOVÝ SVĚT

y
SAUNOVÉ CEREMONIÁLY

aquapalace.cz
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Ať je nový rok 2022 plný štěstí, lásky a pomyslnou 
vstupní branou ať projdeme silnější, odpočatější, 
ale hlavně zdraví a bez covidu. 

   Přejí učitelský sbor a žáci gymnázia 
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18 SAUN A PROHŘÍVÁREN
Římské lázně
Finské sauny

Venkovní sauny
Relaxační místnosti

Vířivky
SAUNOVÉ CEREMONIÁLY

NAVŠTIVTE NEJVĚTŠÍ

SAUNOVÝ SVĚT

y
SAUNOVÉ CEREMONIÁLY

aquapalace.cz

Vítá nás rok 2022 a my jsme rádi, že jsme společně prošli 
všemi obtížemi, ale i radostmi, roku minulého. Stejně jako 
loni chceme i v novém roce přinášet zvěst o naději v Ježí-
ši Kristu tradičním a zároveň srozumitelným způsobem. 
Jsme otevřeni novým formám a především lidem. S vděč-
ností Bohu se ohlížíme za minulým rokem, kdy jsme 
mohli sloužit slovem, písněmi, modlitbou, křty, svatbami 
a dalším programem. 

Podařilo se nám otevřít Club CéBéčko, který sídlí na Ma-
sarykově náměstí (nad optikou) a slouží k setkávání 
různých generačních a zájmových skupin. Hostili jsme 
například akci pro dárce kostní dřeně nebo přednášku Je-
ronýma Klimeše o manželství.
Do Nového Roku 2022 všem přejeme mnoho trpělivosti 

s opatřeními proti covidu, ale i s dalšími problémy se kte-
rými se budeme potýkat. Přejeme nám všem, abychom na-
cházeli naději v každé situaci. Právě proběhlé Vánoce nám 
připomněli, že naděje někdy vypadá malá a bezbranná 
(tak jako Ježíšek v jesličkách), ale nakonec může přinést 
velké požehnání do našich životů. Záleží totiž na zdroji 
té naděje. Jestli záleží jen na našich schopnostech a štěs-
tí, nebo na Bohu, který má moc darovat naději i tam, kde 
žádná není. Přejeme vám odvahu k hledání tohoto Boha. 

Karel Fáber, kazatel Sboru Církve bratrské v Říčanech

být požehnáním světu a městu

U příležitosti zahájení našeho pravidelného 
nedělního setkávání na novém místě v Říčanech, 

v koncertním sále ve Staré radnici, vás zveme 
na slavnostní bohoslužbu.

„Být požehnáním světu a městu“
Neděle 23. 1. 2022 od 9.30 hod.
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respektuj a budeš respektován
Říčaňák Martin Kafka se potkal v prosinci se starostou 
Davidem Michaličkou a řešili spolu všechny postřehy 
a připomínky tohoto našeho souseda týkající se par-
kování ve městě. V závěru rozhovoru došli k mnoha 
shodám a podnětným návrhům, a proto vám příspěvek 
Martina Kafky týkající se tohoto tématu přinášíme výji-
mečně v nezkrácené podobě v plném znění.
Projekt „Parkuj dobře v Říčanech“ již nějakou dobu fun-
guje, denně s jeho opatřeními přicházíme do styku, a pro-
to bych se k němu rád vyjádřil z několika úhlů pohledu 
a možná i položil několik otázek. Myslím, že můj pohled 
byť logicky subjektivní, protože je můj, splňuje i určité ob-
jektivní parametry – nejsem angažován v žádné politické 
straně a zároveň, a to je myslím důležité, bydlím mimo 
zóny. Berte tedy, prosím, můj pohled jako pohled prosté-
ho obyvatele města Říčany, který tu rád žije.
Plně chápu, kam principiálně míří záměr projektu – zklid-
nění dopravy a uvolnit přecpané širší centrum města. 
Všichni si přece přejeme, aby byl pohyb po městě bezpečný 
a pohodlný nejen pro nás, ale hlavně pro naše děti. Plně si 
uvědomuji, že kdybychom se chovali k sobě vstřícně a s lo-
gikou, že mezi rodinnými domy, u škol a obecně ve městě 
mohou běhat děti, žádné omezení by se nemusela apliko-
vat. Dnes a denně jsem svědkem toho, že řidiči jedou „pa-
desátkou“, protože v obci je přeci tato rychlost povolená, 
a nenapadne je, že zpoza zaparkovaných aut v ulicích mezi 
domy může kdykoliv vyběhnout dítě. Stačí mžik a život se 
nevrátí… A je jedno, kdo má vinu, zda rodič, který se zrovna 
otočil na druhé dítě, nebo samotné dítě jdoucí s kamarády 
ze školy. Snížit v takových místech rychlost např. na „třicít-
ku“ mi přijde přirozené, k tomu nepotřebuji značku s touto 
maximální povolenou rychlostí.
Kdykoliv jsem se pohyboval po říčanských komunikacích, 
ale i po těch v jiných městech, kladl jsem si vždy jednu 
otázku. Je řešením regulace se značkami se sníženými 
maximálními rychlostmi? Myslím, že ne. Hned vysvětlím 
proč. Důvodem je, že to prostě moc nefunguje. Proto se 
musí přidávat další restrikce – zpomalovací prahy, par-
kování zig-zag apod. A stále to nefunguje. Uvedu jeden 
příklad z našeho města. Byl jsem svědkem následující 
situace. Před základní školou je autobusová zastávka „Fi-
bichova“, v obou jízdních pruzích je zpomalovací práh. 
Stál jsem s kočárkem na této zastávce a najednou těsně 
kolem mne „profrčelo“ auto, za ním druhé, pak třetí, čtvr-
té… Prostě se jim nechtělo zpomalovat, tak to vzali kolem 
zpomalovacích prahů po místě vyhrazeném k zastavení 
autobusu. Jsem přesvědčen, že jde o naprosté nepochope-
ní opatření. Rozumím, že ne každý musí souhlasit s roz-
hodnutími radnice, ale demonstrovat svůj nesouhlas způ-
sobem, který považuji za nebezpečný, je skutečně hodný 
zodpovědného řidiče, občana a pravděpodobně také rodi-
če? Nic příjemného, když se pár centimetrů od vás prože-
ne auto. A představte si, že na tomto místě se logicky často 
pohybují děti. Znamená to tedy, že musíme omezení opět 
zvýšit? Asi ano, i když si protiřečím s tím, co jsem říkal 
v úvodu odpovědi na tuto otázku. Bohužel chyba není 

na radnici, ale v nás. Kdybychom se chovali s předvída-
vostí a adekvátně k situaci a místě, žádná omezení by se 
nemusela aplikovat. 
Za sebe mohu naprosto upřímně říci, že jako řidič nemám 
pocit, že bych po zavedení opatření projektu byl nějak 
omezen, nebo bych musel jezdit jinak. Jezdím stále stej-
ně, i před zavedením těchto opaření jsem nejezdil v jejich 
místech rychleji, můj táta mě vždy učil, že nejsem na sil-
nici sám a že dobrý řidič se nepozná podle toho, jak dobře 
dokáže řešit smyky a další krizové situace, ale podle toho, 
že se do nich nikdy nedostane. Jestli se mi to daří, se mu-
síte zeptat táty… 
Druhým velkým tématem je zpoplatněné parkování. Za-
čnu trochu ze široka. I se zkušenostmi z velkých světových 
metropolí vím, že placené zóny jsou standardním řeše-
ním. Naprosto chápu, že bez regulace by v centrech měst 
nebylo k hnutí, placené parkování tedy chápu. Pro ty, kteří 
za prací musí dojíždět, dává smysl vybudovat záchytná 
parkoviště za minimální, spíše symbolický poplatek. Co 
jsem ale vždy považoval za neférové, je zpoplatňovat par-
kování těm, kteří v daných zónách bydlí. Já, který bydlím 
mimo zóny, za parkování před svým domem platit nemu-
sím. Ale jak za to mohou ti, kteří v těchto zónách bydlí 
a mají třeba i více aut. Dokonce jsem i navštívil pana sta-
rostu Michaličku na radnici, aby mi tuto nerovnost vysvět-
lil. A vysvětlení mi dávalo smysl. Stejný poplatek 100 Kč 
za rok se vztahuje na jedno auto na osobu. Tedy rodina, 
která má dvě auta a dva rodiče, bude za obě platit jen těch 
2 x 100 Kč. A pokud v ní žijí i prarodiče, nebo už dospělé 
dítě, i oni za svá auta zaplatí onu stovku. To jsem nikde 
ve světě neviděl, a myslím, že je to správná cesta. Dalším 
problémem je, když k lidem bydlících v zónách chtějí při-
jet např. rodiče na návštěvu. Za mnou, když přijedou rodi-
če, nic platit nemusí, přitom já i ti, kteří bydlí již v zónách, 
bydlíme ve stejném městě… Je to spravedlivé? Jako řešení 
bych si uměl představit, že by existovala virtuální „bian-
co“ karta. Když by přijela návštěva, do elektronického 
systému by se zadala její RZ auta a od kdy do kdy budou 
v zóně parkovat. Jsme v Česku, jistě je to zneužitelné. Ale 
přistupovat ke každému od začátku jako k potenciálnímu 
podvodníkovi, se mi naprosto příčí. Bylo by to symbolic-
ké gesto důvěry směrem od radnice k občanům – dáváme 
vám férové řešení, na oplátku doufáme, že naše důvěra ne-
bude zneužitá. Rádi se považujeme za vyspělou a kulturní 
společnost, tak ukažme, zda to tak skutečně je.
Proti samotnému projektu „Parkuj dobře“ nemám 
principiálně nic. Nemohl by ale být o něco spravedli-
vější? A nemohl by preferovat edukaci před restrikce-
mi? Bude to sice trvat déle, ale výsledek bude daleko 
trvanlivější, efektivnější a zároveň se bude i podílet 
na vytváření přívětivějšího společensko-kulturního pro-
středí našeho města. Jedním z mott, na základě kte-
rých jsem byl vychován, a v zahraničí zažil, že oprav-
du fungují, zní: „Respektuj a budeš respektován“. 
Do nového roku přeji všem obyvatelům Říčan, aby se nám 
tu dobře spolu žilo.                                                     Martin Kafka
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Naši tanečníci sice netuší, kdy a jest-
li jim bude dovoleno soutěžit (nějaké 
soutěže se sice konají, ale je jich jako 
šafránu), ale trénují ostošest, aby byli 

připraveni, až přijde ten správný čas. Závěr roku tak i u nás 
bývá hektický, ukázal se u nás opět náš výborný externí tre-
nér Jan Kliment, kterého mnozí můžete znát nejen z české 
Stardance. Pořádáme různá minisoustředění a prostě se 
všemožně snažíme zlepšit, abychom v lednu mohli vyrazit 
na soutěže sbírat cenné kovy.
Jelikož mládežnické taneční kurzy vedené manželi Víto-
vými již skončily, proběhly u nás rovnou dva nábory do ta-
nečního klubu a jsme velmi rádi, že jsme mohli mezi nás 
přivítat nové tváře. Pokud jste to z jakéhokoliv důvodu 
nestihli, nezoufejte, a dorazte klidně rovnou na vánoční 
soustředění – pro nováčky data 29. a 30.12., začínáme v 10 
hodin. S sebou hlavně dobrou náladu a pohodlné oblečení.
I v této nejisté době již chystáme tradiční Říčanský pohár, 
který by měl proběhnout v termínu 19. - 20. 2. 2022. Bude 
se jednat již o 45. ročník, menší oslavy tak zajisté budou 
namístě. V sobotu by měl proběhnout opět galavečer s ži-
vou hudbou, lístky budou k dostání v tanečním studiu 
Sokolská 6 a na emailu info@fuego.cz. V průběhu celého 

víkendu bude možnost vidět páry nejen z celé ČR, ale i ze 
zahraničí, a to ve všech věkových i výkonnostních katego-
riích. Určitě přijďte povzbudit domácí páry!
Více info naleznete na stránkách www.fuego.cz nebo 
na výše uvedeném emailu, případně facebooku. Nebojte se 
nám napsat.

Do nového roku 2022 vám všem přejeme jen to nejlepší 
a hlavně zdraví. Těšíme se na shledání  

na tanečním parketu. Vaše Fuego

Neleníme, makáme

55

Glosa

  česko-německé setkání o letních prázdninách                           
v baldovci v Moravském krasu

Když jsem si v Kurýru přečetla v rubri-
ce Informace z radnice zprávu, že kaž-
dý, kdo vlastní nemovitost v naší obci 
a bude mít zájem, může obdržet BIO 
nádobu zdarma, zaradovala jsem se. 
Miluju sice brouzdání se v suchém spa-
daném listí, ale spíše jen v lese… Zato 

nemám ráda klouzání po namoklém 
a pomalu hnijícím nahromaděném lis-
tí, které padá bez mrknutí oka majitelů 
listnáčů na druhou stranu jejich plotu. 
Řekla jsem si: Konečně budou majite-
lé nemovitosti rádi (?) dělat to, co bylo 
a je jejich povinností: totiž uklízet to, 

co od nich spadne na obecní chodník. 
Jedinou starostí majitelů pak bude ne-
chat po naplnění BIO nádobu odvézt. 
A proč to uklízení budou dělat rádi?  
Odvoz bude totiž ZDARMA!  Konečně 
snad budou mnohé naše ulice v našem 
městě čistší. Hurá!                     J. Tůmová

      Česko-německé setkání o letních prázdninách                  
                           v Baldovci v Moravském krasu! 

                      
Komise pro partnerská města Říčany – Česko-německý fond budoucnosti – Úřad města Grabow 

Hledáte program na letní prázdniny? Jste ve věku 13-19 let? Učíte se německy nebo umíte 
anglicky? Chcete mít pěkné zážitky z letních prázdnin, navázat nová přátelství a zdokonalit se 

v cizím jazyce? 
Pak pro Vás máme zajímavý program!  
Partnerská města Grabow (SRN) a Říčany (Komise pro partnerská města) uskutečnila za finanční podpory Česko-
německého fondu budoucnosti v letech 2016-2019 společná tematická setkání mládeže. V letech 2020-2021 byla 
setkání z důvodu situace COVID-19 zrušena. Rádi bychom na úspěšná setkání opět navázali.  
 
Letošní česko-německé setkání s názvem „Budoucnost nám není jedno!“ se bude konat                                                 
od 10. 7. 2022 do 16. 7. 2022 v Moravském krasu. Během programu v kempu Baldovec (www.baldovec.cz) se 
budeme společně věnovat tématu udržitelnosti (zero waste, ekologická výroba potravin, ekologické chování 
v oblasti využívání energií a dopravy apod.). Plánujeme navštívit jedno z regionálních ekologických center, 
prozkoumáme CHKO Moravský kras, navštívíme hrad Pernštejn, pojedeme do Vídně a zažijeme i spoustu zábavy 
při sportovních aktivitách (Baldyard). Neváhejte, akce se může zúčastnit pouze 21 osob! 

 Účastnický poplatek 3.800,- Kč  
 V ceně je zahrnuto ubytování, strava (plná penze), doprava, program, pojištění – Vídeň, (není 

zahrnuto kapesné) 
 Podrobnější informace a přihlašování: Mgr. Martina Dvořáková; Komise pro partnerská města; 

dvorakova@gyri.cz   
 

Komise pro partnerská města Říčany 
– Česko-německý fond budoucnosti 
– Úřad města Grabow Hledáte pro-
gram na letní prázdniny? Jste ve věku 
13 - 19 let? Učíte se německy nebo 
umíte anglicky? Chcete mít pěkné 
zážitky z letních prázdnin, navázat 
nová přátelství a zdokonalit se v ci-
zím jazyce?
Pak pro vás máme zajímavý program 
Partnerská města Grabow (SRN) 
a Říčany (Komise pro partnerská 
města) uskutečnila za finanční 
podpory Česko - německého fondu 
budoucnosti v letech 2016 - 2019 
společná tematická setkání mláde-

že. V letech 2020 - 2021 byla setkání 
z důvodu situace COVID-19 zruše-
na. Rádi bychom na úspěšná setkání 
opět navázali. 
Letošní česko - německé setkání 
s názvem „Budoucnost nám není jed-
no!“ se bude konat od 10. 7. do 16. 
7. 2022 v Moravském krasu. Během 
programu v kempu Baldovec (www.
baldovec.cz) se budeme společně 
věnovat tématu udržitelnosti (zero 
waste, ekologická výroba potravin, 
ekologické chování v oblasti využí-
vání energií a dopravy apod.). Plánu-
jeme navštívit jedno z regionálních 
ekologických center, prozkoumáme 

CHKO Moravský kras, navštívíme 
hrad Pernštejn, pojedeme do Vídně 
a zažijeme i spoustu zábavy při spor-
tovních aktivitách (Baldyard). Nevá-
hejte, akce se může zúčastnit pouze 
21 osob!
Účastnický poplatek 3 800 Kč 
V ceně je zahrnuto ubytování, stra-
va (plná penze), doprava, program, 
pojištění – Vídeň, (není zahrnuto 
kapesné).

Podrobnější informace a přihlašová-
ní: Martina Dvořáková, Komise pro 

partnerská města,  
dvorakova@gyri.cz  
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Děkujeme za podporu,
přejeme hodně síly
a optimismu do další
mlýnice. 

Mistr Extraligy 2021

PF



ze sportu

 Je to zvláštní, ale kovidové šílenství 
nás v TŠ Twist spíše posílilo. V tě-
locvičnách a halách se potí cca 200 
našich členů, kteří i po uzavírkách 
zůstali věrni nám i rokenrolu. A jako 
každoročně k nám začaly chodit další 
děti. To nás těší! I přes různé závisti-
vé a vylhané pomluvy, které o nás zlí 
jazykové trousí po Říčanech, rodiče 
dobře vědí, kam svoje ratolesti po-
sílají.  Stručně si naše skupiny před-
stavme:
Přípravky máme celkem tři.  V pon-
dělí pro mladší 4 let a dvě ve středu 
(na dvou místech) pro starší od 6 let. 
V každé se učí děti základům rytmu, 
pohybu, gymnastiky a také kolektivní 
spolupráci.  
Blue Falmes je skupina nejmladších 
adeptů na soutěže. Zatím má jen zlo-
mek zkušeností. Nadšení z dětí jen 
září, byť některé tančí teprve od září.
Pixie jsou už zkušené tanečnice také 
v nejmladší kategorii. Pravidelně mí-
vají na soutěžích největší diváckou 
podporu. 
Jungles jsou ještě o něco málo zkuše-
nější členky, ale soutěží také v dětské 
kategorii. Vloni se s Pixie střídaly 
na prvních místech.
Formace Madonna reprezentuje ČR 
na MS a ME v juniorské ktg. Tady 
už je trénink minimálně 3× týdně, 
náročností v podstatě výkonnostní, 
vrcholový sport. 
Madonna Ladies jsou pro změnu dív-
ky s největšími tanečními úspěchy, 
jsou tam i mistryně a vicemistryně 
světa. I tato skupina trénuje celo-
ročně nejméně 3× týdně a reprezen-
tuje ČR v ktg. senior, tj. nad 14 let. 
Na mistrovství Evropy v listopadu se 
formace probojovala do TOP 10 nej-
lepších.
Páry máme u nás také. Některé naše 
páry před kovidem reprezentovaly 
ČR na mistrovství světa a mistrovství 
Evropy.  Páry soutěžily také ve spo-
lečné párové formaci. A máme od léta 
i novou skupinku začínajících párů.
Ještě představme Con Calmas, MJ, 
Briliant, Force One,  Stronger, Mic-

key. To je šest našich „malých“ dív-
čích, chcete-li, jen sedmičlenných 
formací, ve kterých se nekonají světo-
vé soutěže jako MS a ME. 
Po stručném výčtu našich skupin 
přejeme všem příznivcům TŠ Twist 
Říčany vše dobré do roku 2022. Měs-
tu Říčany pak děkujeme za dotace 
k soutěžím i provozu.

Jiří Boháček

TŠ Twist v plné síle!
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Další soutěžní se-
zona v době pan-
demické má opět 
svá specifika. Díky 

karanténám, očkování a případné ne-
moci sice soutěžní sezona začala, ale 
do normálu má hodně daleko. Někte-
ré zápasy nebyly odehrány, na někte-
ré nebyli nominováni rozhodčí, a tak 
všichni doufáme, že nový rok přinese 
zlepšení celkové situace a tím i nor-
mální chod soutěží, ke kterému smě-
řuje úsilí všech zúčastněných. Takřka 
v polovině soutěží naše družstva neo-
dehrála všechna rozlosovaná utkání, 
takže postavení v tabulkách může 
být zkreslující. Kladem je, že všech-
na družstva pravidelně trénují, i když 
většinou se sníženým počtem hráček. 
Začnu od nejmladších. V září vznik-
la nová přípravka (ročník narození 
2013 – 14), která se potýká s malým 
počtem přihlášených děvčat. Trénin-
ky probíhají každou středu od 16.30, 
a kdo by měl chuť to s námi zkusit, je 
určitě vítán.  Již třetím rokem se učí 
basketbalovým krůčkům ročníky 2011 
a 2012. Letos absolvovaly první turnaj 
a začaly prohrou, ale tak začíná každý 

při prvním střetu s cizími družstvy. 
Plusem je relativně vyšší počet holek. 
Na tréninkovém procesu se podílejí tři 
trenéři pod vedením Martiny Míkové. 
Dalším družstvem v pomyslném věko-
vém žebříčku jsou U 13, které vedou 
Nikola Šmolcnopová a Kamila Míková. 
Zatím se tým pohybuje uprostřed ta-
bulky krajského přeboru, který má cel-
kem 11 účastníků a průběžné 4. místo 
je dobré. U 15 má těžší pozici, protože 
díky systému žákovských soutěží hraje 
soutěž s o rok staršími soupeřkami, 
přesto se také pohybuje uprostřed ta-
bulky, momentálně na 5. místě z osmi 
družstev. U 17 se zatím nedokázaly 
vymanit z problémů, které přináší pře-
chod na střední školy, divná doba atd., 
a tak jsou zatím bez vítězství. Družstvo 
žen, ve kterém hrají pouze naše odcho-
vankyně, vylepšilo své postavení a v těž-
ké konkurenci Pražského přeboru se 
posunulo do středu tabulky. 
Na závěr roku bych chtěla poděkovat 
všem trenérům, rodičům, organizač-
ním pracovníkům, kteří navzdory 
době věnují svůj volný čas mládeži 
a umožňují jí hýbat se v rámci určitých 
pravidel. Nadšenců ubývá, ale bez nich 

to nejde, dávají tomu impuls a vzor.  
Připomínám tréninkové časy a mís-
to tréninků jednotlivých kategorií:
Přípravka (ročníky 2013 – 14), od-
povědný trenér Jana Machová
St. 15.30 – 17.00,
U 11 (ročníky 2011 – 12), odpověd-
ný trenér Martina Míková
Po 15.00 – 16.30
Pá 14.30 – 16.00
U 13 (ročníky 2009 – 10), odpověd-
ný trenér Nikola Šmolcnopová
Út 17.30 – 19.00
Čt 18.00 – 19.30
U 15 (ročníky 2007 – 08), odpověd-
ný trenér Eva Vilhumová
Po 16.30 – 18.00
St 17.00 – 18.30
U 17 (ročníky 2004 – 06), odpověd-
ný trenér Lenka Schickerová
Po 16.30 – 18.00
St17.00 – 18.30
ženy, odpovědný trenér Nikola 
Šmolcnopová
Čt 19.30 – 21.00
 Všechny tréninky se konají v Měst-
ské sportovní hale v Říčanech, 
Škroupova ulice.

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.

SK Slunéčko končí rok 2021 se střídavými úspěchy

Závěr roku patřil závodům týmovým, 
a to nejen v teamgymu. Tradičně se totiž 
právě v posledních měsících roku ko-

nají přebory jednotlivých krajů družstev ve sportovní gym-
nastice.  V loňském roce se z důvodů všem dobře známým 
nekonaly, v letech předešlých jsme obsazovaly 3. - 5. ligu 
družstev (rozdíl je ve věkové a výkonnostní úrovni). Stře-
dočeskou 2. ligu jsme také letos postavily, poprvé v histo-
rii se nám podařilo obsadit všechny ligy vypsané v kraji, 
ve všech se navíc děvčatům podařilo vybojovat cenné kovy. 
5. liga – Tománková, Endalová,  
Chalupecká, Skalová – 3. místo
4. liga – Vašutová, Slobodová,  
Stonová, Pavelková – 3. místo
3. liga – Rampulková, Štěpáníková,  
Šebestová, Pospíšilová, Hartlová – 1. místo
2. liga – žvejkalová, Bezoušková,  
Jechová, Pechmanová, Rašková – 3. místo
Děvčata druhé ligy navíc získala pozici náhradnic postu-
pujícího týmu na MČR v Ostravě, kam jsme nakonec měly 
možnost jet reprezentovat Říčany mezi nejlepšími oddíly 
ČR díky tomu, že vypadla družstva z důvodů karantén. 

Jely jsme především pro velkou zkušenost – bojovat mezi 
24 nejlepšími družstvy ČR ve 2. lize žen, když našim gym-
nastkám je pouhých 11 - 12 let (ve startovním poli byly 
nejmladší), byl velký zážitek. Poměřily jsme síly s oddíly, 
které trénují třeba i 6× týdně nebo dvoufázově, což je u vr-
cholových gymnastek nezbytné, a mají své specializované 
tělocvičny. Rozdíl je znát, přesto se holky ničeho nezalekly 
a bojovaly za Říčany hrdě a se vztyčenou hlavou pod vlaj-
kou České republiky. Podařilo se jim posunout  se na 18. 
příčku, a tím daly jasně najevo, že si své místo na takovém 
závodu právem zasloužily. 
Teamgymová družstva svůj poslední závod tohoto roku ab-
solvovala v Říčanech na Blue Cupu, který pořádal mnicho-
vický oddíl v říčanské sportovní hale 14. 11. 2021. Celkem 
šest našich družstev v jednotlivých kategoriích získalo me-
dailová umístění – nejmladší Gepardi 2. místo, Panteřice 
a Ovečky 1. místo, Eagles 2. místo a v ktg. Tria - děvčata 
ze sportovní gymnastiky 1. a 3. místo. V Říčanech se nám 
cvičí opravdu dobře a děkujeme mnichovickému oddílu 
za uspořádání pěkného závodu. 

Jitka Jechová a Barbora Bernardová

Gymnastika Říčany mezi nejlepšími oddíly čr
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Výroční akademie s pod-
porou města
V listopadu se ve sportovní hale ko-
nala sokolská akademie k 125. výro-
čí založení naší jednoty, kterou jsme 
původně plánovali na květen. 170 
cvičenců se podílelo na programu 
složeném z ukázek cvičení všech vě-
kových kategorií. Městu Říčany patří 
velký dík nejen za poskytnutí prostor 
a věnování pamětní stuhy k praporu, 
ale hlavně za finanční podporu akce. 
Uplynulý rok byl pro naši jednotu ob-
zvláště složitý, co se týče financování 
provozu sokolovny. Tuto situaci se 
nám povedlo zvládnout i díky dotaci 
na provoz od města Říčany, za což 
velice děkujeme. Dále s politováním 
informujeme, že s ohledem na vývoj 
epidemie musíme přesunout avizova-
né šibřinky na zatím neurčený termín.
L. Lacinová, místonáčelnice

Atletická sezona 2021
Tento rok byl pro sportovní oddíly 
jedním z nejtěžších, protože musely 
přečkat několik covidových zákazů 
a příprava na závodní sezonu byla 
o to těžší.
Naše děti se také kromě atletických 
závodů zúčastnily mimořádné sokol-
ské soutěže o netradiční ztvárnění 
sokolského znaku a dostaly od poroty 
mimořádnou cenu za ztvárnění vi-
deoukázky. Šlo především o iniciativu 
našich přípravkových dětí.
Poprvé se v tomto roce mohla naše at-
letika pyšnit prvními medailemi v ka-
tegorii dorostu.
Postavili jsme družstva přípravek, 
mladšího žactva a staršího žactva. 
Největších úspěchů dosáhli starší 
chlapci a starší dívky, tyto kategorie si 
připisují v tomto roce nejvíce oddílo-
vých rekordů.
Zúčastnili jsme se také projektu ČAS 
„Spolu na startu“, kdy atletické oddí-
ly hromadně „otevřely“ letní sezonu 
a daly všem zelenou k aktivní atletice. 

Naše oddílové závody jsme zahájili 
v červnu sprinterským trojbojem, kdy 
dorazilo velké množství závodníků, 
od mini přípravky až po mládežnické 
kategorie. Jarní závody jsme museli 
přesunout na září a žákovský závod 
na říjen. Obou závodů jsme se jako 
pořadatelé zhostili na té nejvyšší 
úrovni. Musíme samozřejmě po-
děkovat městu Říčany, že nás opět 
na domácích závodech finančně pod-
pořilo, a jsme moc rádi, že se můžeme 
na město vždy spolehnout.
Jako jeden z největších úspěchů to-
hoto roku považujeme kvalifikování 
našich závodníků na MČR ve vícebo-
jích, kdy nás v dorostenecké kategorii 
reprezentoval V. Šašek, který 9. mís-
tem (5372b.) potvrdil svoji všestran-
nost.
Za mladší žákyně nás reprezentovaly 
E. Lacková (19. místo) a L. Bradová 
(4. místo). Je to velký úspěch a doufá-
me, že v příštím roce to již bude pro 
někoho z říčanské atletiky i cenný kov. 
Za starší žákyně se na 15. místě umís-
tila v dvoudenním víceboji K. Lac-
ková a za starší žáky na 18. místě M. 
Kovář. Oba závodníci mají obrovský 
potenciál.
Dalším úspěchem je kvalifikace 
na MČR jednotlivců. Zde nás repre-
zentovali L. Jonáková v kategorii do-
rostenek na 800 m, za starší žactvo F. 
Antoš v kladivu, M. Hercik na 1500 m, 
M. Kovář na 100 m př. a 200 m př., K. 
Lacková v kouli a ve skoku dalekém, 
K. Bradová na 60 m a 300 m a také 
na ve štafetách 4×60 m a 4×300 m E. 
Lacková, B. Dolanová, K. Lacková, 

K. Bradová, M. Hanko, S. Hajná, M. 
Teclová.
Neměli bychom opomenout Evrop-
ské hry dětí v Brně, kde o medaile bo-
jovalo na 16. ročníku přibližně 1200 
atletů a atletek. Tato akce má vždy 
velký závodní náboj. Dětem atmosfé-
ra připomíná největší závody, na kte-
ré se většinou dívají jen v televizi. Ná-
stup všech závodníků z 10 zemí před 
plnou tribunou tleskajících diváků, 
slyšet českou hymnu a vidět zahájení 
her s obrovským ohňostrojem je to, co 
děti baví a zjišťují tím, jaká atmosfé-
ra může na takovýchto závodech být. 
V tomto roce jsme vyslali osm závod-
níků. Co nás však velmi potěšilo, byly 
dvě medaile, a to zlatá v kouli a bron-
zová v oštěpu od K. Lackové, další 
dvě 4. místa ještě přidala L. Bradová 
na 60 m a ve skoku dalekém opět K. 
Lacková.
Absolvovali jsme i závody na niž-
ší úrovni než jsou Mistrovství ČR 
a EKAG. Zúčastnili jsme se Kraj-
ských přeborů, Čokoládové tretry, 
Sokol Grand Prix, Polabského po-
háru, Chrudimských vícebojů. Dále 
organizujeme několik soustředění, 
ať už letních nebo podzimních na ho-
rách. Závody nižší kategorie jsou pro 
oddíl a závodníky mnohdy důležitěj-
ší, protože než dosáhneme vrcholu, 
musíme postupnými krůčky učit děti 
s pokorou prohrávat a dávat jim velké 
cíle a sny, kterým uvěří. 
Jsme moc rádi, že atletika v Říča-
nech směřuje každým rokem vzhů-
ru, ale nebylo by to možné bez tre-
nérského úsilí, které je a vždy bude 
hlavním předpokladem každého 
úspěchu sportovního oddílu. Proto 
musíme poděkovat trenérům a tre-
nérkám mini přípravky a přípravky, 
kde každý oddíl začíná a staví na tom 
oddílový úspěch. Děkujeme trenérům 
žactva, mládeže a juniorů, protože ti 
musí děti neustále motivovat a učí je 
již opravdové atletice.

M. Lacko, trenér AO
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rugby club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI
Říčanští ragbisté reprezentovali 
proti Maďarsku a Lucembursku
Čeští ragbisté mají za sebou úspěšný 
vstup do sezony Mistrovství Evropy. 
V Praze nejprve porazili Maďarsko 
31:13, i když zejména v útočné fázi 
rozhodně nepodali očekávaný vý-
kon. „Hráli jsme pomalu a udělali 
spoustu zbytečných chyb,” durdil se 
po zápase trenér Miroslav Němeček. 
Podobně to viděl i odchovanec Říčan 
a největší hvězda reprezentace Mar-
tin Cimprich, hrající na ligové úrov-
ni nejvyšší skotskou soutěž v dresu 
Boroughmuir Bears. „Mám smíšené 
pocity, nebyl to z naší strany nejlepší 
zápas.” Jednou pětkou se na výhře 
Česka podílel Tomáš Adámek, jeden 
z pěti hráčů z mistrovského kádru 
Říčan.

Ke svému druhému utkání v seriálu 
Mistrovství Evropy cestovali Češi 
do Lucemburska, kde porazili na no-
vém stadionu Stade de Luxembourg 
místní borce 39:12. Přes poměrně 
jasný výsledek zápasu se výhra ne-
rodila lehce. Češi často chybovali 
a houževnatí domácí ragbisté drželi 
ještě v 62. minutě vedení 12:10. Poté 
však vystihl přihrávku Lucemburča-
nů Sparťan Richard Hřebačka a só-
lem přes půl hřiště definitivně pře-
klopil utkání ve prospěch hostů, kteří 
do konce zápasu přidali ještě další tři 
pětky. Na výhře se podíleli říčanští 
Tomáš Stránský, Tomáš Adámek, 
Robert Trefný, Václav Calta a odcho-
vanci hrající v zahraničí Martin Cim-
prich a Jakub Homer.

Další zápasy Mistrovství Evropy se 
odehrají v květnu, Češi přivítají 7. 5. 
v Praze Lotyšsko a o týden později 
sehrají zřejmě nejtěžší zápas skupiny 
ve Švédsku.

ŽeNy
Češky získaly Konektor cup
O jednu z největších a nejtěžších 
ragbyových trofejí, tzv. „Konektor 
cup”, se hraje tradičně v utkáních 

mezi Švýcarskem a Českou repub-
likou. Oba týmy se na ragbyovém 
kolbišti utkávají již řadu let alespoň 
jednou do roka, ať již v přátelském 
utkání, či, jako tomu bylo tentokrát, 
v zápase Mistrovství Evropy. Duel 
v Nyonu začal i skončil lépe pro naše 
ragbistky, které dominovaly zejména 
v útoku. I když výsledek 27:0 pro Čes-
ko vypadá jednoznačně, utkání neby-
lo vůbec jednoduché a jednoznačné. 
Trenér Petr Pořízek si po utkání po-
chvaloval, že Češky dodržovaly to, co 
jim před utkáním vštěpoval. „Oprav-
du hodně jsme využívali náš systém 
hry, což vytvářelo pětkové situace.“

Po utkání čekal naše ragbistky ještě 
jeden těžký úkol, zdvihnout nad hla-
vy Konektor cup, i tuto úlohu zvládly 
úspěšně.

ceNTrUM MLádeŽe
Odchovanec Sportovního centra 
mládeže Sam Dupuy debutoval 
za Valence Romans
Již několik let podporuje Středočes-
ký kraj říčanské ragbyové Sportovní 
centrum mládeže (SCM). Projekt 
SCM se stal úhelným kamenem roz-
voje celého říčanského ragby a má 
viditelné výsledky napříč všemi ka-
tegoriemi. Říčany jsou dlouhodobě 
nejúspěšnějším týmem v kategoriích 
mládeže a v letošním roce získaly 
s velmi mladým kádrem i seniorský 
titul. Říčanští ragbisté jsou v hojných 
počtech nominováni do reprezentač-
ních výběrů, několik našich odcho-
vanců získalo angažmá na prestiž-
ních ragbyových adresách. A právě 
poslední případ je i devatenáctiletý 
Sam Dupuy, útočník, který získal an-
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Radost po utkání v lucemburku

Říčanské ragbistky lucie Oupicová, Michaela 
Kovářová a alžběta Sůsová s Konektor cupem Sam Dupuy na plakátu k utkání VRDR s Oyonnaxem
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rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

gažmá v profesionálním francouz-
ském klubu Valence Romans Dro-
me Rugby, v jehož juniorce odehrál 
v uplynulých dnech premiérové utká-
ní proti Oyonnax.

MLádeŽ
Dvacítky proti evropské  
elitě obstály
Reprezentanti do dvaceti let bojovali 
na turnaji nejvyšší divize Mistrovství 
Evropy v portugalské Coimbře, kam 
postoupili díky skvělým výkonům 
v kvalifikaci. V utkáních s evropskou 
elitou i přes nepříznivé výsledky ne-
zklamali a načerpali spoustu zkuše-
ností do další kariéry. Právě konfron-
tace s nejlepšími týmy Evropy je to, 
co velmi často chybí českým ragbis-
tům, aby posouvali svou výkonnost 
na úroveň evropské špičky.
Češi v Portugalsku nejprve nestačili 

na domácí Portugalce a prohráli vy-
soko 0:64, v dalších dvou utkáních 
ale předvedli velmi dobré výkony. 
„V zápase proti Rumunsku proměnil 

český národní tým dopředu zdánlivě 
jednoznačný zápas v zábavnou po-
dívanou, která měla vše: monstrózní 
průniky s balónem, nápaditou a orga-
nizovanou hru a okouzlující sebrání 
balónu soupeři,“ píše komentátor 
utkání na oficiálních stránkách ev-
ropské ragbyové unie Rugby Europe. 
Naši ragbisté podlehli Rumunům 
20:41, když favorizovaného soupeře 
ve druhém poločase dokonce přehrá-
li 17:6. V posledním klání podlehli 
Češi Němcům 18:37, když nedokáza-
li ve druhém poločase udržet kvalitu 
hry. Z hráčů říčanského Mountfieldu 
se na ME představili kapitán týmu 
ČR Jan Matěj Haš, Lukáš Linhart, 
Vojtěch Buček, David Mašek, Kryštof 
Kohout a odchovanec Mountfieldu 
Sam Dupuy, aktuálně hráč Valence 
Romans ve Francii. 

Tisková zpráva RCMŘ

Říčanští mladíci v coimbře

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Mistrovství čech  
do 10 let
Na Mistrovství Čech, které se odehrá-
lo ve dnech 17. – 21. 11. 2021 v Mostě, 
se probojovalo11 děvčat a 36 chlapců 
do 10 let. KŠ Říčany 1925 měl dvojí 
zastoupení. Nedaleko postupu na M 
ČR byl Vít Sehnoutka, který obsadil 
11. místo. Edvard Kolář patřil k věko-
vě nejmladším a skončil na 14. místě. 
V soutěži děvčat jsme účast neměli. 

Polofinále M čr juniorů
Ve Špindlerově Mlýně v Hotelu 
Esprit se ve dnech 13. - 20. 11. usku-
tečnilo Polofinále M ČR juniorů a ju-
niorek. Naše děvčata se ani této akce 
nezúčastnila, a tak úspěchy zbyly 
jen na juniory. Velmi blízko postupu 
do finále M ČR stál Jáchym Šmolík. 
Bohužel v posledním kole podlehl 
Mistru FIDE Ludvíkovi z Pardubic 
a skončil na konečném 15. místě. 
Nedařilo se tentokrát Martinovi 

Novotnému, který skončil až na 32. 
místě. V. Bartoš skončil na 38. mís-
tě, T. Pressler na 51. místě, J. Síleš 
na 82. místě. 

Ligové soutěže nepřerušeny
Za jasně nastavených proticovido-
vých pravidel je možné dál hrát ligo-
vá utkání. Nižší krajské soutěže byly 
přerušeny. Naše průběžné výsledky 
jsou zatím vynikající. 

Mládež
V Extralize mládeže se již odehrálo 
pět kol a družstvo juniorů soutěž vede 
bez ztráty bodu. V 1. lize mládeže je B 
družstvo po pěti kolech na 3. místě a C 
družstvo na 11. místě.
Dospělí
A družstvo, hrající pod hlavičkou 
BETSYS Říčany 1925, je v 1. lize po 3. 
kole na 10. místě. B družstvo 2. ligu 
zatím vede.                           Jaroslav Říha 
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Máme tu nový rok a s ním i mnoho no-
vinek v naší Sport Academy. K nové-
mu roku patří i novoroční předsevzetí 
a jedno takové si dala i naše akademie: 
Chceme rozhýbat ještě více dětí a vy-
chovat stovky mladých sportovců 
na nejrůznějších úrovních. Právě s tím 
nám můžete pomoci vy, čtenáři Říčan-
ského kurýru a rodiče malých sportov-
ců. Od nového pololetí bychom rádi 
rozšířili naše řady a chystáme tak ná-
bory do všech našich kroužků. V lednu 
tak nabízíme pro nováčky ukázkové 
hodiny zdarma. Neváhejte a přijďte se 
podívat na některý z našich kroužků 
a od nového pololetí se staňte součástí 
naší sportovní rodiny.

V Říčanech trénujeme florbal, GYM 
Academy a nově i fotbal. Florbalové 
tréninky probíhají v pondělí od 15.00 
do 18.00. První hodina je vyhrazena 
školákům od 6 do 8 let, druhá těm mezi 
9 a 11 lety a třetí starším 12 let. Všeo-
becně sportovní trénink GYM Acade-
my pro žáky prvního stupně základní 

školy jsme připravili na středu od 16 
hodin. Trénink Football Academy po-
tom následuje ve stejný den od 17 ho-
din. Všechny tréninky probíhají v hale 
Na Fialce. Hlásit se můžete na webu 
www.nafialce.cz v sekci Kroužky 
a kurzy.

Sportovat s námi mohou děti i o jar-
ních prázdninách. V hale Na Fialce při-
pravujeme od pondělí 7. 2. do pátku 11. 
2. příměstský Spring Camp zaměřený 
především na florbal a další sporty. Tě-
šit se na něm můžete na své oblíbené 
trenéry z Floorball Academy, kteří si 
už teď připravují pestrý program plný 
sportovních her a cvičení. Pokud tedy 
ještě nemáte na jarňáky plány, může 
být právě Spring Camp tou nejlepší 
volbou. Přihlašovat své mladé sportov-
ce můžete na https://academy-sport.
cz/camp/spring-camp/.

Jako ta nejlepší pozvánka na všechny 
budoucí akce akademie může sloužit 
Vánoční florbalový turnaj. Proběhl 
12. 12. v nové sportovní hale u ZŠ 
Zdiměřice a desítky dětí si na něm za-
hrály o vítězství. Viděli jsme plno po-
vedených akcí i spokojených dětských 
úsměvů. Už teď se nemůžeme dočkat, 
až se s vámi znovu uvidíme na některé 
z dalších akcí naší Sport Academy.

Vít Voltr

Sport Academy vstupuje do nového roku!  
V zimě chystá nábory i Spring camp

Kalendářní rok 2021  skončil, a tak 
bychom se rádi ohlédli za vším, co se 

nám v tomto nelehkém období podařilo. Tento rok byl opět 
náročný a pro mládežnický sport představoval zatěžkávací 
zkoušku, kterou ale Draci parádně zvládli.
Během jara nebylo sportu z důvodu nepříznivé situaci oko-
lo koronaviru příliš přáno. Bohužel jsme nevyjeli na tradič-
ní turnaj do Švédska. Zároveň jsme se nemohli ani společ-
ně scházet na trénincích a zápasech. Ve většině kategorií 
však zůstali trenéři s hráči v kontaktu pomocí sportovních 
výzev a podobných her. Podařilo se nám také zorganizovat 
online tréninky, které zvedly děti ze židlí, dostaly je do kon-
taktu s ostatními a pomohly jim s udržením kondice.
Po uvolnění situace jsme se během letního období zúčast-
nili několika turnajů, na kterých všichni dokázali, že florbal 
hrát nezapomněli a elévové dokonce přivezli z Českých Bu-
dějovic zlato. Hlavní událostí léta bylo soustředění v Rum-
burku, kam se vydaly všechny kategorie našeho klubu 
společně. Dle ohlasů si soustředění všichni užili. Vrcholem 
všeho dění byla večerní liga družstev složených z hráčů 
různých kategorií. Nebyla zde nouze o emoce a parádní 
florbalové akce, ani o mohutnou podporu fanoušků z řad 
nejmladších Draků, kteří měli svůj vlastní turnaj.
V září se všechny kategorie začaly poctivě připravovat 

na začátek sezóny. Trenéři u hráčů pozorovali lehkou ner-
vozitu, přeci jenom nikdo téměř třičtvrtě roku neodehrál 
ligový zápas. Ta byla ale s ohledem na probíhající sezónu 
zbytečná. Nejstarší kategorie dominují svým ligovým ta-
bulkám, elitní týmy mužů a dorostenců dokonce zatím 
neprohrály jediný zápas. Mladší kategorie dělají trenérům 
radost svým nadšením a neustálým herním růstem.
Věříme, že jste prožili krásné Vánoce a do nového roku pře-
jeme nám všem, abychom se mohli každý věnovat naplno 
svým koníčkům ať už je to cokoliv. Těšíme se na vaši pod-
poru i v novém roce 2022.

Za klub FBC Draci Říčany Tomáš Tichý

dračí úspěchy v roce 2021
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Úspěch říčanského vrcholového sportu

Španělský Benidorm tentokráte hos-
til 35. mistrovstvi Evropy Taekwon - 
Do ve dnech 21. - 27. listopadu 2021. 
Po úspěchu na minulé nejvyšší kon-
tinentální soutěži zaznamenali naší 
sportovci další úspěch. Členové české-
ho národního reprezentačního týmu  
z Říčan se po úspěchu v Sarajevu opět 
probojovali do první desítky. V katego-
rii technických sestav se v boji o me-
daili utkal Marko Antonio Machota 
s Norem Tomderem Larsovem, který 
jej přikoval na 5. místo. Výborně si 
vedla  i aktuální vicemistryně Evropy 
Barbora Jílková, která si  po celý sou-
těžní den držela první místo. Nakonec  
ji soupeřky, které následně získaly stej-
ný počet bodů, odsunuly na 8. místo 
v silovém přeráženi. Do TOP deset se 
probojovali i senior  Marek Jankovský, 
který skončil na 9. místě v technických 
sestavách. Místo v první dvacítce zau-
jala seniorka Eliška Rega na 16. mís-
tě v sestavách. Na základě úspěchů 
z letošního evropského šampionátu 
se říčanští taekwondisté nominovali 
do nadcházejících nejvyšších soutěž-
ních podniků. V dubnu 2022 se zno-
vu utkají o cenné kovy na mistrovství 
Evropy v Chorvatsku a následném  ev-
ropském poháru, který se bude konat 
v červnu v Itálii. V září 2022 budou bo-
jovat ve světovém poháru, který bude 
hostit slovinský Koper. Intenzivní 
příprava  a účast na šampionátech se 
neobejde bez vnější podpory našich 
partnerů. Děkujeme městu Říčany, 
Středočeském kraji a partnerům za fi-
nanční podporu.

Vladimír Machota, VII. Dan 
Předseda Školy Taekwon- 

Do Kwang Gae z. s. 
www.machota-sport.cz 
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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, so-
bota 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.

Vzdělávání seniorů v oblasti digitálních  
dovedností
Internet se stal nedílnou součástí našich životů. Vyřizování 
osobních záležitostí, komunikace, nakupování apod. se stále 
více děje digitální formou. Nedostatečná schopnost využívat 
digitální technologie nám začíná významně ztěžovat život. 
U starších lidí, navyklých na určité, po léta platné postupy, to 
může přispívat k pocitu samoty a neschopnosti řešit základní 
životní situace. Podle statistik je Česká republika jedním ze 
států Evropy s nejvyšším pocitem osamocení u starších lidí 
a seniorů. Více než polovina seniorů nemá přístup k interne-
tu a neumí s online technologiemi pracovat. Na druhou stra-
nu 80 % seniorů si přeje digitální technologie a internet více 
využívat. Významně pomoci vyrovnat se s nároky současné 
doby mohou knihovny. 
Husova knihovna navázala spolupráci s neziskovou orga-
nizací Moudrá sovička, která se věnuje vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních dovedností. Spolu s ní plánujeme během 
prvního čtvrtletí zdarma nabídnout seminář „Jak na chytrý 
telefon, tablet a notebook“. Jedná se o čtyřhodinový seminář 
pro cca 12 – 15 účastníků. Dále nabídneme individuální po-
radenství – hodinové konzultace. Vše bude probíhat v našem 
oddělení pro dospělé v Teršípově domě.

Zájemce prosíme, aby nám nahlásili svůj zájem na telefonu 
323 602 654, mailem na adresu dospele.odd@knihovna.
ricany.cz nebo osobně v knihovně v oddělení pro dospělé, 
Masarykovo nám. 66.

 Křest knihy Markéty Kajukové
Ve středu 8. prosince se v oddělení pro děti konal křest knihy 
Dům u Jasanu, kterou napsala i ilustrovala začínající autor-
ka Markéta Kajuková. Bylo těžké uvěřit, že jde o autorčinu 
prvotinu; již z letmého prohlížení či z četby ukázek je zřejmé, 
že kniha je plná nosných myšlenek, vtipná, psaná vytříbe-
ným jazykem a hladí na duši nejen děti, pro které je určena, 
ale i dospělé čtenáře. Samotný křest proběhl za velkého zá-
jmu příchozích, kteří se téměř nevešli do knihovny. Kmotrou 
knihy byla mladá úspěšná herečka Denisa Nesvačilová.

Vladimír Levický

Vážení posluchači, obyva-
telé Říčan, čtenáři Říčan-
ského kurýru,

v prosincovém čísle jste mohli na-
lézt plakát lákající na termíny koncertů 
a mší s hudebním doprovodem Rybo-
vy mše vánoční. Ve spolupráci s celým 
organizačním týmem a s lékaři, kterým 
věříme, jsme se ale po těžkém rozho-
dování rozhodli, že i pro Vánoce 2021 
všechna naše vystoupení rušíme Tedy 
včetně lednového koncertu v Říčanech. 
Je nám to opravdu velice líto, ale v sou-
časné rozjitřené situaci jiné rozumné 

bezpečné řešení nevidíme. Výtěžek 
z našich koncertů pravi-
delně pomáhá Dětské-

mu centru Chocerady. 
Když už jej nemůžete 

podpořit příspěvkem do kasičky 
na našem koncertě, zvažte možnost 
přispět na účet - informace o tom jak 
naleznete na našich internetových 
stránkách www.rybovky.cz.
Pokud si budete chtít zavzpomínat, 
nabízíme vám, rovněž na našich strán-
kách, nahrávku z koncertu v Betlém-
ské kapli z roku 2014. Zejména pro 
rodiny s dětmi tam pak naleznete i od-

kaz na krásné zpracování České mše 
vánoční z dílny České televize s rozpo-
hybovanými obrázky od Josefa Lady.
Co na závěr? No přece přání všeho 
dobrého v dobách příštích, potřebné 
množství imunity a souvisejícího zdra-
ví a nezlomný optimismus pro nadchá-
zející rok, abychom se již za necelých 
12 měsíců zase všichni setkali.

KDE? NO PŘECE U MUZIKY!

S pozdravem a s díky vám  
všem a vašim blízkým

Štěpán Vydrař a spolupracovníci
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Olympic v Kc labuť,

Máloco vystihne rok 2021 v Labuti lépe než tento název, 
vypůjčený ze skvělého stejnojmenného filmu autorů Svě-
ráka a Smoljaka. Dlouho připravované pořady se rušily 
a přesouvaly na náhradní termíny, ty byly nejisté vzhledem 
k častým změnám pravidel. Závazně domluvit koncert, di-
vadlo či cokoliv dalšího bylo téměř nemožné. Přísná pravi-
dla, platná zejména v prvním pololetí, znamenala omezení 
právě těch nejdůležitějších aktivit, na kterých kulturní cen-
trum dlouhodobě staví svou činnost – koncertů, divadel, 
kurzů; bolestivý byl výpadek v tanečních kurzech, které KC 
pořádá již desítky let. Náhradní akce – streamované kon-
certy bez živého publika či autokino – nemohly být přes 
maximální úsilí plnohodnotnou substitucí. 
Situace se naštěstí začala zlepšovat s příchodem teplejších 
měsíců, pravidla se uvolňovala, takže jsme mohli naše akce 
znovu „rozběhnout“. Snažili jsme se dohonit, co bylo nu-
ceně zmeškáno, a kromě nových pořadů jsme nahrazovali 
i ty dříve neuskutečněné. Měli jsme radost z toho, že diváci 
se vrátili a že se vše vrací do zaběhlých kolejí (jako pamět-
ník se bráním výrazu „normalizace“, připomínající dobu 
naštěstí minulou). Na cyklus komorních koncertů jsme 
měli opět přes 200 abonentů, na známější umělce pravidel-
ně chodilo 300 - 400 návštěvníků, někdy i více. Ke konci 
roku nám úsměv na rtech začal opět trochu tuhnout. Zvy-
šující se čísla pozitivních na covid znamenala opět zpřís-
nění vládních opatření. Trochu se štěstím jsme se s našimi 
akcemi do rámce těchto omezení vešli. Řady návštěvníků 
však o poznání prořídly (cca o 25 %). I když i tuto návštěv-
nost by nám leckde jinde záviděli, pocítili jsme zhoršení 
finanční bilance. Opět nejistá sezóna – jaký bude další vý-
voj, jaká opatření nastanou, budeme moci plně pokračovat 
a rozvíjet vše, čeho jsme pracně dosáhli za více než 10 let? 
Budeme si i nadále moci dovolit zvát známé, renomované 
umělce?  Nebo budeme jen vzpomínat na dobu, kdy se na-
šlo jen málo hvězd, které by v Říčanech nevystoupily?  Ří-
čanští diváci jsou nároční. Mohli jsme je uspokojit mimo 

jiné např. účastí prakticky celé špičky operního nebe. Vy-
stupovali zde např. Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, 
Štefan Margita, Dagmar Pecková, Andrea Kalivodová 
(a mnoho dalších). Nyní k nim přibyl Adam Plachetka, 
jehož koncert znamenal na podzim 2021 naději na zno-
vuoživení. Tu dále posilovaly další koncerty a představení, 
za všechny jmenujme např. Epoque kvarteto (známé ze 
Stardance) se skvělou zpěvačkou Dashou a také (mimo 
jiné) Fleret se Zuzanou Šulákovou, Zdeňka Izera či legen-
dární Olympic.
Rádi bychom návštěvníky pozvali na další plánované po-
řady, např. na představení Čtyři dohody s Jaroslavem Duš-
kem (20. 1.), hudební talk show Petra Jablonského (25. 
1.), Julii Svěcenou (26. 1.), Ondřeje Havelku s Melody Ma-
kers (2. 2.), Věru Martinovou (16. 3.), Wohnout (25. 3.) 
a na mnoho dalších akcí (viz program KC Labuť). I když 
v tuto chvíli můžeme o tom, jaká opatření budou platit, jen 
spekulovat, věříme, že budeme moci činnost KC Labuť za-
chovat. Uděláme pro to vše.

Vladimír Levický

Vážení přátelé 
 divadla,

představení divadla  
vad kladno „Úl“,  

které se neuskutečnilo  
11. listopadu. 2021  

z důvodu nemoci, se odehraje  
v náhradním termínu  

dne 3. února 2022 v 19:30.
nezapomeňte si přinést  

dříve zakoupené vstupenky  
či permanentky!

DS Tyl Říčany



Lednová nabídka  
v muzeu 
Výstava „Příběh říčanského 
hradu“

každý den od 14 do 18 hod.

Přijďte prožít příběh říčanského hra-
du! Na výstavě zjistíte, jak říčanský 
hrad vznikl, co během své existence 
zažil a proč je z něj dnes jen zříceni-
na. Postavíte si svůj hrad a vyzkoušíte 
si, jak se ve středověkém hradu žilo. 
Pomocí vizualizace vstoupíme do ří-
čanského hradu v době jeho největší 
slávy. Nejen rodiny s dětmi zveme 
na zimní procházku ke zřícenině. 
Stáhněte si v aplikaci Geofun geo-
lokační hru Za pokladem do středo-
věkých Říčan a můžete výlet doplnit 
zábavnými i poučnými úkoly.
K výstavě je připraven program pro 
ZŠ a MŠ, rezervace nutná na e-mailu 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Novinky v naší nabídce: 
knížka a vystřihovánka 
Všechno, co jste kdy chtěli vědět 
o hradu v Říčanech, naleznete v kni-
ze, kterou pro vás připravil historik 
muzea Jan Boukal a tým Muzea Ří-
čany. Kniha Příběh říčanského hradu 

je čtivá, obsahuje spoustu ilustrací 
a fotografií – své si v ní najdou jak 
zájemci o historii Říčan, tak i mladší 
čtenáři. 
Na aktuální výstavě si složíte model 
hradu vytištěný na 3D tiskárně. Pa-
pírovou skládačku hradu si můžete 
od ledna nově pořídit i domů.  Při-
pravili jsme vystřihovánku, kterou 
zvládne s pomocí rodiče sestavit 
i dítě z prvního stupně základní školy. 
K modelu pak děti mohou dotvářet 
prostředí, přidávat krajinu, posta-
vičky. Procvičí si přesné stříhání a le-
pení, práci s trojrozměrnými objekty 
a při dotváření okolí zapojí vlastní 
kreativitu. 
Obojí zakoupíte v muzeu nebo na na-
šem e-shopu. 

Přednáška Páni z Říčan
čtvrtek 6. ledna 18–20 hod. 

Historik muzea Jan Boukal vám při-
blíží počátky hradu a města Říčany 
a rodu erbu trojlistu, který posléze 
přijal jméno „páni z Říčan“. Kde 
a kdy se objevili? Kde všude sídlili? 
Jaké postavení měli na dvoře českých 
králů? To a mnohé jiné se dozvíte 
na této akci zaměřené pro dospělé ná-
vštěvníky a mládež.

Řezání a broušení  
kamenů
sobota 15. ledna 14–17 hod.

Pro velký zájem o zážitek v geopar-
kové dílně začínáme již v lednu! 
Máte doma kámen, do jehož nitra 
byste chtěli pohlédnout, nebo byste 
si broušení a leštění kamenů jen rádi 
vyzkoušeli? Budeme se na vás těšit! 
Na akci je nutná rezervace na emailu 
jana.svandova@muzeum.ricany.cz. 
V této akci je zahrnuta i komentovaná 
prohlídka geoparku.

Rodinné středověké 
odpoledne
neděle 16. ledna 14–17 hod.

Během rodinného středověkého 
odpoledne si můžete ve spolupráci 
s lektorkou postavit svůj vlastní hrad, 
vyzkoušet si, jak se ve středovém hra-
du žilo, a navíc si budete moci vyrobit 
pečeť! Možná zjistíte, že i když pe-
četění může vypadat podobně jako 
razítkování, je to ve skutečnosti mno-
hem větší zábava.

Příběh říčanského hradu 
– komentovaná  
prohlídka
čtvrtek 20. ledna 17–19 hod. 

Chtěli byste vědět, jak hrad vypadal 
v době své největší slávy a co vedlo 
k jeho zániku? Přijďte si prohléd-
nout naši novou výstavu s jejím 

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Na vernisáži výstavy 25. listopadu 
jsme pokřtili novou knížku o hradu 
od Jana Boukala
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Ze sbírek muzea: třmen 
Třmeny jsou původně kožené 
a později kovové rámy na nohy 
jezdce na koni, které bývaly (a do-
sud jsou) připoutány k sedlu. 
Nejstarší třmeny známe z Indie 
a z Číny, do Evropy se dostaly až 
s Avary v době tzv. stěhování ná-
rodů. K jejich dalšímu šíření pak 
přispěli Vikingové a Byzantinci. 
V průběhu středověku se pak tř-
meny stávají zcela běžnou součás-
tí jezdeckého vybavení. Železný 
„hruškovitý“ třmen, jehož spodní 
plocha je oválná, nalezl teprve roku 
2021 spolupracovník muzea v lese 
mezi Tehovem a Svojkovicemi. Tř-
men pochází patrně z přelomu 14. 
a 15. století a je to jediný třmen 
ve sbírce Muzea Říčany.  Aktuálně 
si jej můžete prohlédnout na výsta-
vě Příběh říčanského hradu. Jaký 
byl jeho příběh? Patřil panu Jimra-

movi z Říčan, jeho synu Divišovi, 
husitskému válečníkovi nebo snad 
některému z držitelů blízkého hra-
du v Tehově? A proč je pouze jeden, 
ztratil jej někdo? Vymyslete příběh 
ztraceného třmenu a pošlete nám 

jej!  Své příběhy o rozsahu jednoho 
odstavce můžete posílat na adresu 
jan.boukal@muzeum.ricany.cz. 
Tři autory nejpovedenějších pří-
spěvků odměníme replikou středo-
věké mince.                      Jan Boukal

spoluautorem, historikem Janem 
Boukalem, který je odborníkem 
na hrady a středověkou šlechtu. 
Podrobně vás seznámí s příběhem 
hradu Říčany, dozvíte se o jeho sta-
vební podobě, o majitelích pánech 
z Říčan, Bolechovcích z Pušperka 
a Trčcích z Lípy a mnoho detailů 
a faktů o životě na hradech v době 
míru a války. Akce je zaměřena 
na dospělé návštěvníky a mládež. 

Cyklus workshopů  
„Vyrobte si to sami“  
– KOSMETIKA
čtvrtek 27. ledna 18–20 hod.

Chtěli byste si vyzkoušet, jak vyro-
bit domácí kosmetiku a drogerii, 
jak upéct kváskový chléb, vyrobit 
sýry nebo využívat volně rostoucí 
bylinky? Zajímáte se o to, co obsa-
hují výrobky, které doma používáte 
a chcete i ušetřit? V klidu a pohodě, 
bez nutnosti shánět nebo objedná-
vat suroviny se do toho můžete 
pustit s námi! Cyklus workshopů 
zahajujeme v lednu domácí kosme-
tikou. Poukaz na tento workshop 
anebo celý cyklus můžete zakoupit 

v e-shopu muzea. V souvislosti 
s měnící se epidemickou situací 
sledujte prosím náš web nebo Fa-

cebook, případně si o aktuální in-
formace k akcím zavolejte na tel. 
č. 722 074 782 nebo 323 603 161.
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01 leden
PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

Petr Jablonský  
a robin&son
 Út 25 / 01 / 2022 – 20.00
   ZNÁmÍ ČESKÝ ImITÁToR V NoVÉ HUDEBNÍ  
   TaLKSHoW VYSToUPÍ SPoLEČNĚ S ČESKoU  
   KaPELoU RoBIN&SoN. PoŘaDEm PRoVÁZÍ  
   maREK FoTR.   

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

Jitka vrbová  
& hot Jazz Praha
 St 12 / 01 / 2022 – 19.30
   KoNcERT Z cYKLU „Jazzové večery”.   

dětský karneval  
s kaPelou  
Pískomil se vrací
 Ne 16 / 01 / 2022 – 14.00
   KRÁSNÁ DoVÁDIVÁ KoNcERTNÍ  
   šoU PRo DĚTI I RoDIČE.  

 vÁ ŽNÁ HUDBa 

Slavic trio
St Barbora trnčíková (hoboj), anna Sysová (klarinet), Petr Sedlák (fagot). 
mladí, ale již úspěšní umělci. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KoNcert y 

JitKa vrBovÁ a Hot Jazz PraHa
St Koncert z cyklu „Jazzové večery”.

 DĚ ti  

DĚtSKý KarNeval  
S KaPeloU PíSKomil Se vrací
Ne Dovádivá koncertní šou pro děti i rodiče. Pořádá Kc Labuť ve spolupráci  
s Jazykovým studiem Sylvy maříkové.

 DivaDlo  

JaroSlav DUšeK – čtyŘi DoHoDy
Čt Představení podle knihy Dona m. Ruize, založené na staré moudrosti 
Toltéků.

 KoNcert y  DivaDlo  

Petr JaBloNSKý a roBiN&SoN  
– HUDeBNí talK SHow
Út  Interaktivní show s imitátorem Petrem Jablonským, moderovaná markem 
Fotrem za doprovodu české kapely Robin&son, do které se může zapojit 
kdokoli z diváků.

 vÁ ŽNÁ HUDBa 

JUlie SvĚceNÁ
St Houslový recital. Doprovázejí ladislav Horák – akordeon a lucie tóth – 
klavír. Julie Svěcená je výraznou představitelkou mladé houslové generace. 
Je vítězkou mezinárodní rozhlasové soutěže concertino Praga. Rozsáhle 
koncertuje v Evropě, asii a USa. „ Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

19.00

20

20.00

25

info@kclabut.cz

19.30

26

wohnout
 Pá 25 / 03 / 2022 – 20.00

   KoNcERT ZNÁmÉ ČESKÉ RocKoVÉ SKUPINY.    

19.30

05

14.00

16

19:30

12

NeBUď laBUť a  ZaJDI Na KULTURU!

asonance
 Čt 17 / 02 / 2022 – 20.00
   aSoNaNcE JE TUZEmSKÁ FoLKoVÁ KaPELa,  
  KTERÁ SE VE SVÉ TVoRBĚ ZamĚŘUJE Na SKoTSKÉ  
  a IRSKÉ LIDoVÉ BaLaDY a PÍSNĚ.   

nikdy není Pozdě 
 Út 08 / 03 / 2022 – 19.30
   vÁclav vyDra a JaNa PaUlovÁ, PŘEDNÍ  
  HERcI DIVaDLa KaLIcH SE VÁm PŘEDSTacVÍ VE SKVĚLÉ    
  KomEDII NoRma FoSTERa: „NIKDY NENÍ PoZDĚ”.   

věra martinová  
– Jubileum tour
 St 16 / 03 / 2022 – 19.30
   JEDNa Z NEJZNÁmĚJšÍcH ČESKÝcH coUNTRY  
  ZPĚVaČEK VĚRa maRTINoVÁ SE SKUPINoU mERITUm  
  VYSToUPÍ V Kc LaBUť PŘI SVÉm „JUBILEUm ToUR”.    

Petr JaBloNSKý
– Nová hudební talk show
  Bavič Petr Jablonský se vrací na pódia, aby dělal to, co umí 
nejlépe, bavil diváky. celou talk show bude provázet ostřílený moderátor 
marek Fotr, který během hodiny vyzpovídá Petra ze všeho možného  
i nemožného. Během ní uslyšíte hlasy mnoha slavných osobností,  
ať už z kultury nebo politiky. mluvené slovo bude prokládáno písničkami 
české kapely Robin&son, které napsal sám život. Show bude improvizační 
a interaktivní, čili kdokoli z diváků se do ní bude moct zapojit, zeptat  
se Petra Jablonského na cokoli, co ho zajímá nebo si bude moct přát 
slyšet jakoukoli známou osobnost, kterou má Petr ve svém hrdle. Jak 
tato show dopadne, nikdo přesně neví, ale jisté je, že se u ní bude divák 
bavit.

oNDŘeJ HavelKa & HiS meloDy maKerS
– Swing nylonového věku pokračuje!
  Nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla dobou 
největšího rozkvětu českého swingu. Po loňské koncertní show Swing 
nylonového věku jsme shledali, že vynikající hudební materiál z repertoiru 
skvělých českých bigbandů tohoto období není zdaleka vyčerpán.  
a tak jsme se rozhodli v tom radostném swingovém bádání pokračovat. 
V koncertní show SWINg NYLoNoVÉHo VĚKU PoKRaČUJE! 
předvedeme s mými melody makers další hotjazzové fláky z této 
vrcholné éry bigbandového swingu, tuze žhavé a snad ještě krasší!

originální Pražský  
synkoPický orchestr
 St 16 / 02 / 2022 – 19.30
   KoNcERT Z cYKLU „Jazzové večery  
    v ŘíčaNecH”.  

PíSKomil Se vrací
– Dětský karneval s oblíbenou kapelou
  Kapela Pískomil se vrací patří k jedné z mála profesionálních 
kapel, která se věnuje výhradně moderní dětské tvorbě a tvoří 
mezigenerační zábavu, při které se baví nejen děti, ale i rodiče. Při jejich 
živelném koncertu si užijete vtipné a originální texty, našlápnuté písničky, 
barevné kostýmy a skvělou práci s dětským publikem. od roku 2012 
kapela odehrála přes 500 koncertů a získala si řadu fanoušků. Jejich 
písničky hraje denně Český rozhlas – Rádio Junior. S kvalitní tvorbou  
pro děti si kapela získala stabilní místo na české hudební scéně  
a vystoupuje například na velkých festivalových pódiích (Přehrady, colours 
of ostrava, United Islands of Prague, Vysočina Fest, Benátská noc, 
mezi ploty atd. ), městských slavnostech, vinobraních a všude tam, kde  
je vítaná rodinná zábava. 

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!   



Co se děje v kultuře

71

01 leden
PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

Petr Jablonský  
a robin&son
 Út 25 / 01 / 2022 – 20.00
   ZNÁmÍ ČESKÝ ImITÁToR V NoVÉ HUDEBNÍ  
   TaLKSHoW VYSToUPÍ SPoLEČNĚ S ČESKoU  
   KaPELoU RoBIN&SoN. PoŘaDEm PRoVÁZÍ  
   maREK FoTR.   
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Jitka vrbová  
& hot Jazz Praha
 St 12 / 01 / 2022 – 19.30
   KoNcERT Z cYKLU „Jazzové večery”.   

dětský karneval  
s kaPelou  
Pískomil se vrací
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   šoU PRo DĚTI I RoDIČE.  

 vÁ ŽNÁ HUDBa 
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St Barbora trnčíková (hoboj), anna Sysová (klarinet), Petr Sedlák (fagot). 
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 KoNcert y 
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 DĚ ti  
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oNDŘeJ HavelKa & HiS meloDy maKerS
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vrcholné éry bigbandového swingu, tuze žhavé a snad ještě krasší!
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

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

aktuální informace ohledně konání  akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení 
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.
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do 31.3. Jevany Svět očima Igora Mikuly
Prodejní výstava fotografií Igora Mikuly, vítěze soutěže  
Czech Nature Photo a také obyvatele Jevan. Budova obecního úřadu v Jevanech, 
v době úředních hodin OÚ.

5.1. Říčany 19.30 Slavic trio
Nový termín přeloženého koncertu, vstupenky zůstávají  
v platnosti. Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová 
(klarinet), Petr Sedlák (fagot). Kulturní centrum Labuť.

6.1. Říčany 18.00 - 
20.00

Páni z Říčan - poznejte počátky svého města
Vydejte se po stopách rodu erbu trojlistu s historikem muzea  
Mgr. J. Boukalem! Akce je zaměřena na dospělé návštěvníky  
a mládež. Muzeum.

8.1. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Sněhurka a sedm trpajzlíků
Pohádka kombinující hru vtipných loutek  
a veselých herců. Divadlo U22.

9. 1. Říčany 17.00 Rybova mše vánoční
Koncert v kostele sv. Petra a Pavla. Přijďte s 
e zpěváky a muzikanty z Ondřejova, Mnichovic, Říčan a okolí společně oslavit 
vánoční čas.

16. 1. Říčany 14.00 - 
17.00

Rodinná středověká odpoledne
Můžete si vyzkoušet, jak se žilo v hradu a vyrobit si pečeť z pečetního vosku. 
Muzeum Říčany.

16. 1. Říčany 14.00 Dětský karneval s kapelou Pískomil se vrací
Dovádivá koncertní šou pro děti a rodiče.  
Kulturní centrum Labuť.

16. 1. Průhonice 17.00 Zámecká hudební setkání
Igor Ardašev (klavír), Renata Ardaševová (klavír). Brahms - Dvořák. Rytířský sál 
zámku.

20. 1. Říčany 19.00 Jaroslav Dušek - Čtyři dohody 
Představení podle knihy Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků. 
Kulturní centrum Labuť.

20. 1. Říčany 17.00 - 
19.00

Komentovaná prohlídka - Příběh říčanského hradu
Dozvíte se o stavební podobě hradu, o jeho majitelích, i mnoho detailů a faktů 
o životě na hradech. Muzeum Říčany.

22. 1. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Peklo s ježibabou
Nezbedná pohádka v podání Divadla Elf. Divadlo U22.

25. 1. Říčany 20.00 Petr Jablonský a Robin&son – hudební talk show
Interaktivní show s imitárorem Petrem Jablonským,  
moderovaná Markem Fottrem za doprovodu 
české kapely Robin&son, do které se může zapojit kdokoli z diváků. Kulturní 
centrum Labuť.

26. 1. Říčany 19.30 Julie Svěcená
Nový termín KPH 2020/21, koncert z cyklu  
„Kruh přátel hudby“. Houslový recitál.  
Doprovázejí Ladislav Horák – akordeon a Lucie Tóth – klavír. Kulturní centrum 
Labuť.

zrUšeno
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26/11/2021—6/3/2022

výstava

Příběh 
říčanského 
hradu

Postavíme 
hrad!

Hurrrá na 
výstavu! 
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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 na-

skenování v pořádku vráceny m
ajiteli. Přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

Foto: archiv M
uzea Říčany 

Na první pohled by se mohlo zdát, že palác říčanského hradu se od zimy, během které byl pořízen tento snímek, příliš nezměnil. 
ale není tomu tak. Na fotografii si totiž můžete prohlédnout gotickou křížovou klenbu, která se zřítila v roce 1991. Současně je 
prostor hradního paláce zarostlý náletovými dřevinami, které zde už také nespatříte. Snímek není datován, ale pochází určitě 
z druhé poloviny 20. století. chcete-li se o jedné z říčanských dominant dozvědět více, navštivte výstavu Příběh říčanského hradu 
a nejlépe speciální komentovanou prohlídku. Během prohlídky si ostatně můžete prohlédnout i jedno z klenebních žeber. 
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