VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

listopad 2022

Hlavní témata:

Starostou Říčan byl
zvolen David Michalička
● Nový skatepark
je dokončen
●

Slovo úvodem

David Michalička,
starosta

Vážení spoluobčané,
předně bych vám všem rád poděkoval za vysokou účast v zářiových komunálních volbách. Většinovou podporu získala dosavadní koalice Klidného města a Unie pro sport a zdraví, která pokračuje dál bez velkých
personálních změn ve vedení radnice.
I zbývající dvě strany, tedy Změna pro Říčany – STAN a koalice SPOLU Říčany, získaly nezanedbatelné
procento hlasů. Jsme proto připraveni pečlivě zvážit každý návrh kolegů z opozice, pokud nebude v rozporu
s naším programem. Zejména však budeme maximálně naslouchat vám – občanům našeho města. V dnešní
době platí dvojnásob, že kromě poctivé a profesionální práce je pro radnici důležitá i kvalitní komunikace
s veřejností. Téměř vždy totiž platí, že „informovaný občan = spokojený občan“.
Naším hlavním cílem pro příští čtyři roky určitě je, abyste vy – občané Říčan – byli spokojeni.
Někdo uvítá nový chodník a opravené silnice, jiný zase více stromů a květin ve městě. Jeden chce hlavně klid
a ticho, druhý zase preferuje zábavu a akci. Rodiče žádají kvalitní školy, mladí zase radši skatepark nebo
tělocvičnu. Senioři hledají aktivní program a společnost, nejmenší děti zase nové trampolíny a hřiště. Prostě
každý jsme trošku jiný.
Radnice musí správně vyvažovat zájmy všech skupin, ale také možnosti rozpočtu města. Za nově zvolené
vedení Říčan mohu slíbit, že to budeme nadále vykonávat poctivě, s plným nasazením a pokorou.
Dokonalé to ale nikdy nebude. My Češi jsme občas až příliš kritičtí, hledáme chyby a málo se usmíváme.
Jsme od přírody vlastně nespokojeni. Navíc dnešní doba mnoho důvodů k úsměvům nepřináší. Je to ale
hodně o nastavení mysli každého z nás.
S úsměvem a pozitivním přístupem jde všechno lépe.
Přeji vám příjemný podzim, hodně zdraví
a hlavně dobrou náladu.
Váš starosta
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Na obálce: Nový skatepark je určen pro
skateboarding, BMX kola, in-line brusle
i koloběžky.
Foto: Kateřina Lauerová
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Dne 20. 10. 2022 proběhlo v obřadní síni Staré radnice
slavnostní vítání občánků.
Zastupitel města Adam Polánský přivítal
21 nových občánků, 9 holčiček a 12 chlapečků. Zazpívat nám přišly děti z mateřské školky U Slunečních hodin. Všem
děkujeme za příjemně strávené dopoledne
a budeme se těšit na další vítání, které se
uskuteční v prosinci. Přihlášky mohou
rodiče zaslat elektronicky nebo doručit
osobně na matriku.
Za OKS Jana Šimková
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Informace z radnice
Krátce z jednání Rady 29. 9. 2022
Rada přijala celkem 10 usnesení
XRada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 k Dohodě
o užívání veřejného prostranství za účelem konání trhů
v Říčanech mezi městem jako vlastníkem pozemku a panem R. Alešem jako provozovatelem. Nově bude povinen
1/ zajistit, aby všichni trhovci, kteří připojují své spotřebiče na městský rozvaděč el. energie, vyplnili žádost o připojení a tyto žádosti předat ﬁnančnímu odboru a 2/ na základě vyplněných údajů vybrat paušální platbu dle sazebníku
schváleného radou města, když dodatek obsahuje rovněž
zmocnění k výběru této platby, a tuto platbu uhradit městu
společně s platbou za užívání veřejného prostranství.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje
rozpočet města na rok 2022 takto:

Účelová dotace:
Přijetí dotace ze SR - Ministerstva kultury pro Muzeum
Říčany z programu Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví a převod
na Muzeum Říčany, p.o.

29 000,-

XRada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
na akci Oprava komunikace – ul. Družstevní a U Kina,
Říčany, zhotovitelem ﬁrmou M-DOST, s.r.o., na vícepráce v celkové částce o výši 297 989, 49 Kč bez DPH tj.
360 567, 28 Kč s DPH. Souhlasí s jeho podpisem a zároveň pověřuje odbor ﬁnanční provést příslušné rozpočtové
opatření a navýšit o 360 567,28 Kč s DPH z rezervy rady
na vícepráce.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
XRada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Pacov, z.s., jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč
na pořízení závlahového systému fotbalového hřiště
v Pacově. Zároveň schvaluje uvolnění této částky z rezervy zastupitelstva s podmínkou, že budou aplikovány
standardní postupy s ohledem na transparentní zadání
zakázky a zajištění nejvýhodnější možné nabídky.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
XRada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši
50 000 Kč TŠ Twist Říčany, z.s., na podporu reprezentace
týmu Madonna Ladies na Mistrovství světa v akrobatickém rokenrolu. Zároveň schvaluje uvolnění této částky
z rezervy na reprezentaci.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Přijetí dotace ze SR - Ministerstva kultury pro Muzeum
Říčany z programu Podpora
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných
veřejných služeb muzeí
a galerií, tematický okruh č.
1 : Prezentace sbírek muzeí
a galerií v IS s dálkovým
přístupem a převod na Muzeum Říčany, p.o.

50 000,-

Celkem navýšení příjmů
a výdajů

79 000,-

Krátce z jednání Rady 13. 10. 2022
Rada přijala celkem 9 usnesení
XRada vybrala ve věci veřejné zakázky Rekonstrukce
střechy DPS Senior, Říčany, dodavatele: Realitní a stavební společnost, s.r.o, s nabídkovou cenou 8 203 497 Kč
bez DPH a souhlasila s uzavřením SOD.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z jednání Rady 6. 10. 2022
Rada přijala celkem 15 usnesení
XRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby – Rekonstrukce bytů čp. 35, Říčany, společností TETRAKTYS, s.r.o., jako zhotovitelem, za cenu
1 754 500,00 Kč vč. DPH. Podmínkou pro zahájení prací
je schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Říčany, které bude zajišťovat plné rozpočtové krytí tohoto výdaje města.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
XRada schválila dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na opravy komunikací, jehož obsahem je rozšíření předmětu díla
o vícepráce v hodnotě 894 000 Kč bez DPH (tj. 14,9 %
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původní předpokládané hodnoty) mezi městem Říčany
a zhotovitelem oprav S. Bílkem.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

XRada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., za cenu
344 850 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je vypracování
projektové dokumentace na sanaci a opravu vodojemu
Olivovna I.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
XRada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na telekomunikační služby s Vodafone Czech Republic, a.
s., s předpokládanou cenou 853 344 Kč bez DPH za dva
roky plnění.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
XRada schválila uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Říčanech, jejímž předmětem je poskytnutí ﬁnančního daru 50 000 Kč, účelově
určeného na pořízení 4 m vysokého kříže k cyklostezce
nad Marvánkem s žulovými vložkami do kříže a nápisovou deskou.
Hlasy pro: 5, proti: 1, nepřítomno: 1

texty.kuryr@ricany.cz
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Krátce ze zastupitelstva
Ustavující jednání 19. 10. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 26 usnesení.
Na ustavujícím jednání složili nově zvolení zastupitelé
slavnostní slib, zvolili užší vedení města (starosta, místostarostové a ostatní členové rady) a zřídili výbory (ﬁnanční, kontrolní, pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný
prostor, pro hospodaření s energiemi a pro dopravu).
Zveme vás na veřejné projednání dopravního
řešení lokality ulice Bílá a Mozartova.
pondělí 14. 11. v 17 hod. před MŠ Větrník

POZVÁNKY PRO VEŘEJNOST
X ZASTUPITELSTVO
středa 9. 11. v 18 hod.
Zasedání zastupitelstva města Říčany se uskuteční
v zasedací síni radnice na Masarykově náměstí 53.
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na webu města.
X Z očí do očí na Strašíně
pondělí 28. 11. v 18 hod.
Setkání se uskuteční v osadním domě ve Strašíně (adresa U Ládek 4/2)
X Zveme vás na pietní setkání k uctění památky
listopadových událostí v 1989.
čtvrtek 17. 11. v18 hod. na Masarykově náměstí.
X Zveme vás na vernisáž výstavy HRÁTKY VE TŘI
RÁNO, na které se představí autoři ostravské výtvarné
scény. Těšit se můžete i na vystoupení LENKY DUSILOVÉ
středa 30. listopadu od 18 hod. v Městské Galerii
Říčany

Nově zrekonstruovaná ulice Bílá.

Svoz velkoobjemového odpadu: Podzim 2022
Provozní doba sběrného dvora: Pondělí, středa, pátek, 13:00 - 18:00 hod.,
Sobota, 09:00 - 16:00 hod., Neděle 14:00 - 18:00 hod.
Podzimní termíny přistavení VOK
5. listopadu
7:00 – 9:00
Podhrázská (u separ. sběru)
7:30 – 9:30
Na Obci (x Voděradská)
8:00 – 10:00
Olivova ( u parkoviště)
8:30 – 10:30
U Kina (Komenského nám.)
9:00 – 11:00
U hřiště (V Chobotě x Řípská)
9:30 – 11:30
Marvánek
10:00 – 12:00 Otavská (x Labská)
10:30 – 12:30 Nám. ČSA
19. listopadu
7:00 – 9:00
7:30 – 9:30
8:00 – 10:00
8:30 – 10:30
9:00 – 11:00
9:30 – 11:30
10:00 – 12:00
10:30 – 12:30

Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. Května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (x Bezručova)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)
Na Vysoké (u přejezdu)

12. listopadu
7:00 – 9:00
7:30 – 9:30
8:00 – 10:00
8:30 – 10:30
9:00 – 11:00
9:30 – 11:30
10:00 – 12:00
10:30 – 12:30

Thomayerova (x K Říčanskému lesu)
Boubínská (x Na Kozákově)
Roklanská ( u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova
Kuříčko

26. listopadu
7:00 – 9:00
7:30 – 9:30
8:00 – 10:00
8:30 – 10:30
9:00 – 11:00
9:30 – 11:30
10:00 – 12:00

U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (x Chodská)
Bezručova (x Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček
Nové Březí (Horní u paseky)
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Říčany nadále povede David Michalička.
Místostarosty zůstávají Hana Špačková
a Pavel Matoška
Vítězné hnutí Klidné město (KM) s deseti mandáty
a Unie pro sport a zdraví (UZS) se dvěma posty podepsaly koaliční smlouvu na volební období 2022-2026.
Na jednání ustavujícího zastupitelstva byl zvolen
starostou města stavební inženýr David Michalička,
který bude funkci vykonávat jako uvolněný. Ve vedení
města nadále na plný úvazek zůstane jako první místostarostka pedagožka Hana Špačková, která ve volbách získala nejvyšší počet hlasů. Podnikatel Pavel
Matoška bude pozici druhého místostarosty vykonávat jako neuvolněný.

David Michalička (Klidné město)
starosta
Rodilý Říčaňák, po místním státním
gymnáziu vystudoval ČVUT stavební a absolvoval stáž ve Velké Británii.
Pracovní zkušenosti získal jako projektant-statik, ředitel malé ﬁrmy na obnovitelné zdroje a ředitel stavební divize v nadnárodní společnosti. Na radnici působí již 12 let – nejprve jako zastupitel,
předseda výboru pro územní rozvoj a výstavbu, později
pro město pracoval na pozicích projektového manažera,
radního a místostarosty. V prosinci 2020, po odchodu
Vladimíra Kořena, byl zvolen starostou města.

Hana Špačková (Klidné město)
místostarostka
V Říčanech žije od roku 1979. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V základním školství se
aktivně pohybuje již 37 let. Působila na 1.
i 2. ZŠ v Říčanech. Před 19 lety s manželem založila Mraveniště, centrum volného času, které funguje dodnes a nabízí
mnoho zájmových kroužků pro děti. V zastupitelstvu města
pracuje 20 let.

Pavel Matoška (Klidné město)
místostarosta
Narodil se v Plzni a vystudoval ČVUT
– FEL v Praze. Jako podnikatel vlastní a řídí několik úspěšných společností.
V posledních letech přesunul řadu svých podnikatelských
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Starostu a místostarosty doplní v sedmičlenné Radě
města šachistka Jarmila Voráčková, mistr smyčcař
Petr Auředník a graﬁcký designér Michal Anelt
za KM a podnikatel David Frydrych za UZS.

V zastupitelstvu se objevily i zcela nové tváře. Za KM
specialistka řízení rizik Soňa Mikešová a nový zástupce sportovců právník Marek Fořt, který dosud působil
ve ﬁnančním výboru. Za Změnu pro Říčany - STAN
se do zastupitelstva vrátil podnikatel Petr Bartoš.

aktivit do Říčan, kde žije již 19 let. Jeho ﬁrmy ﬁnančně
podporují kulturní i sportovní akce, kluby, školy a školky
v Říčanech. Ve volném čase si užívá létání, sportu a svých
dětí. Jako zastupitel působí již čtvrté volební období.

Jarmila Voráčková (Klidné město)
radní města
Rodačka z Říčan, která patří do rozvětvené šachové rodiny Říhů. Je aktivní
členkou T. J. Sokol Říčany a Radošovice. Vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské, obor
Automatizované systémy řízení. Zastupitelkou města je již čtvrté volební období,
v Radě zasedá od roku 2018. Je členkou kontrolního výboru. Ráda sportuje a cestuje.

David Frydrych (Unie pro sport a zdraví Říčany)
radní města
Majitel říčanského pekařství se narodil
v Pardubicích, ale základní školu a gymnázium navštěvoval už v Říčanech.
V Praze studoval na SEŠ obor výpočetní
technika a PF UK (studium nedokončil).
Poté, co v Pardubicích absolvoval rekvaliﬁkační kurz v oboru pekař, nastoupil v roce
1991 do rodinné ﬁrmy, kterou úspěšně vede dodnes.
Od roku 2002 je prezidentem Rugby Clubu Říčany a v letech 2013-2016 byl prezidentem České rugbyové unie. Již
20 let působí v zastupitelstvu města Říčany, kde v letech
2006-2010 předsedal kontrolnímu výboru.

texty.kuryr@ricany.cz
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Petr Auředník (Klidné město)

Jana Doleželová (Klidné město)

radní města, předseda výboru pro energie
Rodilý Říčaňák zde podniká a žije
s manželkou a dvěma dětmi. Řemeslo
vystudoval na umělecké škole. Smyčce
francouzské konstrukce staví již přes
20 let a stal se jedním z nejuznávanějších
mistrů smyčcařů v Evropě. Je spolumajitelem obchodu s hudebními nástroji v Barceloně.

zastupitelka města
Absolvovala doktorandské studium
na Farmaceutické fakultě UK, zvítězila v Miss ČR a umístila se v TOP 15
na Miss World. Založila a provozovala
tři lékárny. Působila osm let jako členka
správní rady Nadačního fondu Modrá kotva, který podporuje výzkum léčby onkologických onemocnění pomocí
imunoterapie. Je patronkou dětského stacionáře a členkou dozorčí rady Nemocnice Říčany. Pracuje ve farmacii
a také jako moderátorka. Vychovává pětiletou dceru.

Michal Anelt (Klidné město)
radní města, předseda výboru pro územní rozvoj a výstavbu
Po gymnáziu vystudoval ekonomii na Fakultě sociálních věd UK. Souběžně se
studiem začal naplňovat své tvůrčí
ambice v oblasti graﬁckého designu.
Po letech sbírání zkušeností vybudoval v Praze vlastní graﬁcké studio. Desátým rokem pomáhá městu ve správní
radě MAKS, kde uplatňuje své znalosti z oblasti designu,
marketingu a tiskové produkce. Dětství prožil převážně
v pražské Krči a na chatě na Sázavě, před čtrnácti lety
spolu s manželkou vybrali Říčany jako nový domov pro
své děti.

Martin Gebauer (Klidné město)
zastupitel města, předseda finančního výboru
Vystudoval obor ekonomika a řízení stavebnictví na VUT Brno, diplomovou
práci obhajoval na City University of
London. Má také zkoušky certiﬁkovaného účetního znalce ACCA ve Velké
Británii. Pracuje jako místopředseda
představenstva a generální ředitel významné české telekomunikační společnosti. Je členem
dozorčí rady významného polského telekomunikačního
operátora. Přes deset let pracoval ve vedoucích ﬁnančních funkcích v oblastech nemovitostí a hotelnictví.
Předtím pracoval v mezinárodní auditorské ﬁrmě Ernst
& Young, jednak v Česku a také v USA. S rodinou v Říčanech žije 19 let.

Tomáš Skřivánek (Klidné město)
zastupitel města
Kariéru začal jako redaktor v Lidových novinách a v MF Dnes. Později založil a vedl úspěšné mediální
projekty, pro které našel strategického investora – server Penize.cz
a ekonomický deník E15. Nyní je
členem představenstva ve vydavatelství Economia. Vedle toho vede jako zástupce Říčan
dozorčí radu Olivovy dětské léčebny, osm let je členem finančního výboru města. Vystudoval národní
hospodářství a ekonomickou žurnalistiku na VŠE
v Praze a MBA na LIGS University. V Říčanech žije
s rodinou patnáct let.

Soňa Mikešová (Klidné město)
zastupitelka města
Vyrůstala v Říčanech. Po místním
gymnáziu vystudovala politologii
a mezinárodní vztahy na FSV UK.
Část studia absolvovala na Vrije Universiteit Amsterdam. Profesně se věnovala evropské agendě na Ministerstvu ﬁnancí. Po rodičovské dovolené (má dvě dcery) pracuje v resortu
ﬁnancí a věnuje se problematice mezinárodních sankcí.
Od roku 2014 je členkou Zelených. Kromě mezinárodní
politiky ji zajímá udržitelnost, literatura a zahradničení.“ na „Dlouhodobě se zajímá o otázky udržitelnosti
a adaptace na změnu klimatu.

Marek Fořt (Unie pro sport a zdraví Říčany)
zastupitel města
Je říčanským rodákem. Vystudoval místní gymnázium. Absolvoval magisterské
studium Právnické fakulty University
Karlovy. Zaměstnán byl v daňovém
a právní oddělení mezinárodní poradenské společnosti PWC. Nyní již 20 let působí
ve ﬁrmě Deloitte, kde je ředitelem v oddělení
nepřímých daní a zároveň lídrem ﬁrmy pro oblast farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. Je registrovaný daňový
poradce. Hrál za všechny kategorie Rugby Clubu Říčany, následně trénoval mládež, v současnosti je generálním manažerem klubu. Je viceprezidentem České rugbyové unie. Po tři
volební období byl členem ﬁnančního výboru města Říčany.
Je ženatý a má tři děti.

Jitka Jančíková (Změna pro Říčany – STAN)
zastupitelka města, předsedkyně kontrolního výboru
Vystudovala bohemistiku a historii na Filozoﬁcké fakultě UK. Během studia pracovala jako učitelka a později nastoupila
na říčanský úřad do Kanceláře starosty.
Jako projektová manažerka se věnovala především dotacím a veřejným zakázkám. Do říčanského zastupitelstva byla poprvé zvolena v roce 2018 a stala se rovněž předsedkyní kontrolního výboru. Působí také jako členka školské
rady Gymnázia Říčany. S manželem Jiřím vychovává dva syny.
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Michal Mrázek (Změna pro Říčany – STAN)

Tomáš Krebs (Změna pro Říčany – STAN)

zastupitel města
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze a jeho specializací se stala otorinolaryngologie. Více než deset let
pracoval v benešovské nemocnici, nyní
provozuje soukromou praxi v Říčanech
a v Sázavě. Členem říčanského zastupitelstva
je od roku 2010 a několik let byl i radním. Zaměřuje se na sociální oblast a zdravotnictví a je zároveň členem stejnojmenné
komise. Vedle toho je členem správní rady Mediálního a komunikačního servisu Říčany. Je rovněž propagátorem včelaření v Říčanech. S manželkou, lékařkou Janou, má dvě dospělé
děti.

zastupitel města
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy. V minulosti působil
v manažerských pozicích v nadnárodních IT a telekomunikačních ﬁrmách,
vedl síť maloobchodních prodejen.
V současnosti pracuje jako konzultant digitální transformace. V říčanském zastupitelstvu zasedá
od roku 2018 a stejnou dobu je rovněž členem ﬁnančního
výboru. S partnerkou Janou vychovává dvě dcery.

Zdeněk Hraba (Změna pro Říčany – STAN)
zastupitel města
Je absolventem Vysoké školy ekonomické
a Právní fakulty UK. Od roku 2004 pracuje
jako advokát, působil také jako odborný
asistent na Katedře národního hospodářství a později se stal tajemníkem katedry.
Členem říčanského zastupitelstva je od roku
2010, v letech 2010–2018 byl radním města a 2014–2018
místostarostou. V letech 2016–2018 zasedal v zastupitelstvu
Středočeského kraje. V roce 2018 byl zvolen senátorem pro
náš volební obvod. V Senátu zastává funkci předsedy komise
pro Ústavu a je místopředsedou ústavněprávního výboru. Je
ženatý, s manželkou Michaelou vychovává dva syny.

Petr Bartoš (Změna pro Říčany – STAN)
zastupitel města
Je rodilý Říčaňák, historie jeho rodiny je
s naším městem spjatá již přes víc jak 100
let. Jeho prarodiče vlastnili první automatizovaný mlýn v Československu, který byl
jednou z dominant Říčan. Od roku 1993
podniká. Ve veřejném životě se začal angažovat v roce 2009, kdy se jako předseda občanského
sdružení Pro Říčany spolupodílel na vytvoření úspěšné petice
za záchranu rozsáhlé územní zeleně v Říčanech. Mezi lety
2010 a 2018 byl říčanským zastupitelem, předsedou bezpečnostní komise a místopředsedou dopravní komise. S manželkou Alenou vychoval dvě děti.

Adam Polánský (Změna pro Říčany – STAN)
zastupitel města
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy, během studia absolvoval studijní
pobyt v Maastrichtu. Pracoval pro zavedené advokátní kanceláře v Praze, od roku
2013 působí v advokátní kanceláři Z. Hraby.
Zastupitelem byl poprvé zvolen v roce 2018,
stal se rovněž členem kontrolního výboru. Delší dobu působí jako aktivní člen komise pro partnerská města. Je ženatý,
s manželkou Monikou vychovává dceru.
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Miloslav Šmolík (SPOLU Říčany)
zastupitel města
Vystudoval ČVUT Praha, obor vodní
stavby a vodní hospodářství, je autorizovaným inženýrem. Absolvoval
postgraduální manažerské studium
na BIBS Brno při Nottingham Trent University. Po celou profesní kariéru se věnuje
svému oboru. Začínal ve Vodních stavbách Praha, kde
působil v různých pozicích i na zahraničním zastoupení
v JAR. Dále pracoval ve vedení soukromých ﬁrem, které
se zabývaly stavebnictvím, developmentem či provozováním vodovodů a kanalizací. Zvolen byl i do krajského
zastupitelstva. S manželkou Petrou vychovávají tři děti.

Karla Egidová (SPOLU Říčany)
zastupitelka města
Vystudovala Střední průmyslovou
školu elektrotechnickou v Praze.
Po mateřské dovolené v roce 1973
nastoupila do Stavebního podniku
v Říčanech jako fakturantka, později
jako mistr elektro a ekonomka. V podniku pracovala 35 let. Do Říčan se přistěhovala s manželem v roce 1970, má dvě dcery a dva vnuky. V zastupitelstvu působí od roku 2006 až do současnosti,
v letech 2010-2014 místostarostka města, 2014-2022
členka sociální a zdravotní komise, 2019-2022 členka
kontrolního výboru.

Jiří Kozák (SPOLU Říčany)
zastupitel města
Jako zastupitel Říčan působí druhé
volební období. Vystudoval Fakultu
sociálních věd Univerzity Karlovy.
Deset let byl ředitelem neziskové organizace CEVRO, přednášel na vysoké
škole. Čtrnáct let byl také členem řídícího výboru European Network of Political Foundations v Bruselu.
Od prosince 2021 je 1. náměstkem ministra zahraničních věcí. S manželkou a dvěma dětmi žijí v Radošovicích.

texty.kuryr@ricany.cz
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Říčanská školka Větrník byla představena
na festivalu Den architektury

Unikátní stavba přitahuje laickou veřejnost i odborníky, kteří si školku mohli v rámci akce prohlédnout
a seznámit se s detaily.
Průvodcem byl autor projektu architekt David Kraus,
který školku představil takto: Objekt školky má dvě tváře.
Do ulice podporuje dojem tradiční stavby. Z pohledu ze
zahrady se ale objevují barevné pagody připomínající indiánská tee-pee, která vybízejí ke hrám a dobrodružství…
Vstup má připomínat přístup do nějakého záhadného
chrámu či do kosmické lodi. Důležité je vstupní atrium
s obří sítí, speciální herní prostor přístupný ze všech tříd.
Doufám, že bude využíváno a umožní pobyt „ve vzduchu“, houpání, uvolnění. Atrium bude sloužit i jako komunitní prostor, např. pro koncerty, divadlo, setkávání
s rodiči… Jednotlivé třídy nemají pravidelný tvar. Nabízejí
kouzelný prostor plný světla a barev. Dvě třídy se nacházejí v přízemí, dvě v patře…
Nová MŠ Větrník má za sebou první měsíc provozu.
Děkujeme všem učitelkám a celému personálu,
že se podařilo školku „zabydlet“ a zútulnit.
Evropská unie spolufinancovala stavbu objektu
částkou 41,5 milionu z fondu IROP a zelenou
střechu a fasádu částkou 7,8 milionu korun
z Operačního programu životní prostředí.
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Představujeme říčanské radní
Na jednání ustavujícího zastupitelstva byla zvolena
sedmičlenná Rada města Říčany. Rada je výkonným
orgánem obce zřizovaným v obcích s více než 15členným zastupitelstvem podle zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a realizuje úkoly svěřené zastupitelstvem. Část
kompetencí je ale určena zákonem výhradně radě.

Mým cílem je lidi ve městě spojovat,
ne rozdělovat.
V místní komunitě a spolcích je totiž
největší deviza našeho malého, ale
živého města. Sladit zájmy všech skupin vždycky nejde, ale pokud se budeme vzájemně respektovat, rozdílné
názory nás nakonec všechny obohatí
a posílí. Velmi důležité je zapojovat
obyvatele města do rozhodování
a plánování dění ve městě. Určitě proto budeme posilovat participativní rozpočet, protože vaše
nápady jsou vlastně vždycky ty nejlepší. Rád bych na konci tohoto období viděl živé a opravené Masarykovo náměstí s venkovním sezením, rovnou dlažbou, novými stromy,
květinami a vodními prvky. Náměstí je vizitkou celého
města. Velkou výzvou z hlediska infrastruktury je plán
na postupnou opravu všech ulic ve městě. Ta sice nebude
do čtyř let dokončena, ale naplánovat a zahájit ji chceme.
Zásadní význam může mít rekonstrukce Černokostelecké
ulice, kterou plánuje ŘSD ve spolupráci s městem. Ta by
měla podle posledních jednání začít v roce 2024 a když vše
vyjde, budou Říčany mít na desítky let opravdu reprezentativní městský bulvár.
Sázení stromů, pěče o les, další jezírka a tůně nebo květiny
ve městě – to považuji za samozřejmou součást naší další
práce. Chceme dál vytvářet zelený prstenec kolem našeho
města, v rámci kterého by na okraji města mohly vznikat
i nové travnaté plochy pro sportování, jak je známe třeba
z Anglie. Základním a neměnným kamenem pak je a bude
důsledná regulace bytové výstavby. Rozšiřování města
do polí nedopustíme, naopak budeme motivovat vlastníky
starých budov v centru k jejich renovaci.
David Michalička (Klidné město)

Zaměřím se na školní autobusy
V Říčanech bydlím již od narození. S potěšením pozoruji, jak se
město zdravě rozvíjí, ale zároveň
se nám daří regulovat živelnou
zástavbu. Mám na starosti zejména koordinaci rozvoje a správy
technické infrastruktury města
a dohled nad městskou dopra-
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vou. Problémy s hustou dopravou se řeší neustále, a proto mne těší každé zlepšení a posílení MHD.
V tomto volebním období se chci zaměřit na větší
bezpečnost přepravy dětí do škol, protože studentů
neustále přibývá a naše ranní autobusy jsou přeplněné.
Pracujeme na obnově vrtů na Pacově, protože nedostatek pitné vody mnohým našim obyvatelům ztrpčuje život. Zároveň usilujeme o navýšení kapacity vody,
kterou nám dodává Pražská vodárenská společnost.
Budu podporovat sport v Říčanech, kterého je na výběr
opravdu hodně. Nejen mladé, ale i starší ročníky mají
a budou mít možnost aktivního pohybu. Chci podporovat všechny seniorské aktivity v našem městě. Obnovíme pravidelná setkání Rady starších a společně se budeme snažit plnit přání a nápady těch dříve narozených
a zkušených občanů. Budu usilovat o to, aby se vyčlenilo více peněz na údržbu městského majetku. Bylo realizováno mnoho krásných projektů, ale musíme myslet
i na jejich udržování.
Jarmila Voráčková (Klidné město)

Těším se na další smysluplnou práci
Jako rodilému Říčaňákovi mi velmi záleží na tom, jak se nám společně v našem skvělém městě žije.
Poslední čtyři roky jsem jako radní
usilovně pracoval na tom, aby bylo
město čisté, udržované a zelené.
Věřím, že rozdíl je znát. V tomto
úsilí budu pokračovat i nadále. Děkuji všem spoluobčanům za projevenou důvěru ve volbách. Nabízím i nadále zkušenosti s vedením města, pracovitost, dialog a poctivost.
Při své profesi výrobce smyčců často cestuji do celém světě, poznávám jiné kultury, přístupy i povahy lidí. V každé části naší planety lze najít mnoho inspirativního. To
nejlepší z každého se pak vždy snažím přinést i pro naše
město. Mojí prioritou je spokojený občan žijící v čistém,
zeleném, kulturním a bezpečném městě. Těším se na další
čtyři roky smysluplné práce pro naše skvělé město!
Petr Auřednik (Klidné město)

Inspirativní a příznivé podmínky pro vzdělávání
našich dětí
Když jsem před 20 lety vstupovala
do komunální politiky v Říčanech,
měla jsem velkou chuť se podílet
na spoluutváření všeho podstatného,
co se ve městě děje. Ani ve snu mne
nenapadlo, že moje účinkování v říčanském zastupitelstvu potrvá dvacet
let. A nyní načínám další etapu. Ano,
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už tak dlouho se snažím „dýchat pro Říčany“. Zasvětila
jsem totiž našemu městu veškerý svůj čas. Už od roku 1985
zde totiž i pracuji a nikdy jsem nepracovala v jiném městě.
Jako učitelka jsem působila na dvou základních školách
a dvanáct let se denně pohybuji na zdejší radnici. Říčany se
staly mou oázou, ve které nacházím vše, co od života čekám
a potřebuji, po čem toužím, co mi dělá radost.
Osudem se mi staly děti a jejich výchova a vzdělávání.
Velmi se mne jako pedagoga dotýká život v našich školách, mateřských i základních. Aktivně se po celá léta
snažím přispívat k zlepšení podmínek i kvality výuky
v městských školských zařízeních, ale bojuji i za důstojné postavení a podmínky pro učitele a ostatní pracovníky
ve školství. Proto bude v mé gesci vedle pozice místostarostky opět oblast školství, kde hodlám pomáhat při vytváření příznivých a inspirativních podmínek pro vzdělávání i výchovu dětí a přinášet do tohoto oboru inovativní
metody a náměty, aby se naše školy neustále posouvaly
kupředu. Stěžejním úkolem však bude vybudovat novou
školní budovu pro 1. základní školu a zvýšit tak kapacitu
základních škol.
Jako správný kantor se celý život aktivně zajímám o kulturu, a i tady chci být něco platná a výrazně spolupracovat se
svými kolegy na bohatém a pestrém kulturním programu
pro širokou veřejnost. Už teď nosím v hlavě spoustu nápadů a myšlenek, jak život ve městě zajímavě obohatit.
V neposlední řadě je mi blízká sociální oblast, která prostupuje vším, čím se zabývám a podle mého názoru je nedílnou
součástí každodenního života všech obyvatel. Ráda se nechám inspirovat mladými lidmi, ale i zkušenými a moudrými „kmety“ a moc ráda využiji jejich bohaté zkušenosti
nejen ve své práci. Záleží mi na důstojném postavení seniorů v naší společnosti i jejich podmínkách pro život.
Jsem ráda, že jsem členkou uskupení Klidné město, s kterými jsem našla před 12 lety „společnou řeč“, porozumění
i názor na život. A toto partnerství stále skvěle funguje,
studnice nápadů zdaleka ještě nevysychá a stále máme
velkou chuť společně a „vášnivě“ pracovat pro Říčany.
Hana Špačková (Klidné město)

Jednou z hlavních priorit je bránit územní plán
Rád bych i za sebe poděkoval všem
Říčaňákům za důvěru a za hlasy
pro Klidné město. Je to pro nás
i pro mne osobně velké povzbuzení a motivace do další práce. Toto
volební období bude již moje čtvrté. Čtvrté období zajímavé a pestré
práce pro město v úžasném týmu
chytrých, pracovitých a poctivých kolegů. Mým cílem vždy bylo a bude zlepšovat
kvalitu života stávajících obyvatel Říčan. Mojí vizí
je město, kde každá ulice bude opravena, kde bude
bezpečno, kde náměstí bude vizitkou nás všech, kde
služby, doprava, zdravotní péče, kultura, sport a vzdělání budou kvalitní a pro říčanské dobře dostupné.
Město, které podporuje služby a podnikání. Město,
pro které je radost pracovat. Město finančně zdravé,

které je ohleduplné k životnímu prostředí, plné zeleně, lesů, luk a rybníků. Místa, kde se krásně žije.
Mým úkolem pro následující volební období je
především péče o nemovitý majetek města a jeho
hospodárné využití. V současné době již probíhá
rekonstrukce bytů na nádraží a v budově na Masarykově náměstí 35. Rekonstrukce by měla být
dokončena v průběhu následujících dvou let.
Poté budeme zvelebovat i další městské byty.
Další moje role je komunikace s firmami, které podnikají na území našeho města a využití různých synergií
ve prospěch občanů. Rovněž budu i nadále zajišťovat
komunikaci s říčanskou nemocnicí a snažit se o rozšíření a zkvalitnění jejího vybavení a péče. I nadále bude
jednou z mých hlavních priorit bránit územní plán,
bránit Říčany proti developerům a rozšiřování města
mimo jeho současné hranice.
Pavel Matoška (Klidné město)

Chceme pokračovat v podpoře sportu
Společnost by měla mít zájem
na zvyšování pohybové zdatnosti,
aby byla zdravá a spokojená. Cestou ke zlepšení může být spolupráce města, firem, škol a sportovních
klubů. Město si přeje spokojené
občany a firmy potřebují zdravé zaměstnance. Sportovní kluby zase
dostatek dětských a dospělých
sportovců. Město Říčany v rámci této spolupráce
musí hrát hlavní zastřešující roli. Disponuje finančními prostředky, sportovními areály a volnočasovými
zařízeními. Budeme se snažit aktivněji zapojit do komunikace s místními firmami, aby u nich vznikla
větší vůle podpořit sportovní a volnočasové aktivity.
Sportovní organizace mají vyškolené trenéry, kteří jsou
však v mnoha případech dobrovolníci. Právě nedostatek profesionálních trenérů je hlavním limitujícím
faktorem využití sportovišť pro veřejnost. Potřebujeme
celodenně otevřená sportoviště s vyhrazenými časovými bloky pro školky, školy, členy klubů a veřejnost, kde
budou k dispozici sportovní pomůcky a trenéři, kteří by
danou aktivitu vedli.
V Říčanech máme rozmanitou sportovní infrastrukturu, mohli bychom uvést tento model do praxe a významně tak pomoci zvýšit sportování našich dětských
a dospělých občanů. Budeme prosazovat, aby role
města Říčany ve financování sportu zůstala i v nadcházejícím volebním období zásadní, jelikož ve sportovních a volnočasových spolcích je registrováno cca
5 000 členů, což je nemalý podíl k celkovému počtu
obyvatel města. V nadcházejících letech bude velkou
výzvou nárůst cen energií. Finanční částky zajišťující
zaplacení nájmů, energií a nákladů spojených s provozem budou z pozice města ten nejdůležitější krok, který zajistí udržení a základní chod všech sportovních
a volnočasových spolků.
David Frydrych (Unie pro sport a zdraví Říčany)
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Město potřebuje nový moderní a přehledný web
Období předvolebního zápolení utichá a je tu zpět každodenní práce,
sladká to odměna pro vítěze voleb.
A také příležitost proměnit sliby a vize
v reálné a hmatatelné zlepšení životů nás všech. Z velkého koláče akcí
a projektů, které nás čekají, si i tentokrát velmi rád ukrojím své díly i já
– konkrétně veřejný prostor a komunikaci. Obě oblasti jsou mými profesními tématy, která
mne inspirují především tím, jak se navzájem prolínají
a doplňují. Město jako zeměpisný útvar komunikuje se
svými občany právě skrze veřejný prostor, a naopak lidé
(či instituce a ﬁrmy) sami tento prostor využívají pro komunikaci mezi sebou navzájem. O obě je třeba pečovat,
obě je třeba kultivovat.
Kvalitní veřejný prostor je péče o městskou architekturu, je to dobrý a funkční mobiliář, kvalitní městská zeleň, která neplní jen okrasnou funkci, ale také
ochlazuje, dýchá, hospodaří s vodou a je zázemím pro
celou řadu živočichů. Kvalitní veřejný prostor generuje pestrost nabídky obchodů a služeb, jsou to také
dobré komunikace, je to podpora rekonstrukcí zanedbaných domů v centru města. Je to rovněž redukce
rušivé, často nezákonné a vtíravé reklamy devalvující
estetiku vnímání prostoru. Ale také podpora dobře
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provedených a vkusných výloh, markýz či poutačů.
Každý prvek má ve veřejném prostoru své místo. Je
třeba ho dobře definovat a podporovat jeho smysluplný rozvoj. Dobrá komunikace – v tomto případě
města s občany – je zase základním zdrojem informací. V současném světě plném nových technologií je to
zároveň celá paleta kanálů, skrze které se dá s občany
efektivně a dobře komunikovat, a které bude město
dále rozvíjet. Není žádným tajemstvím, že městský
web má svá nejlepší léta za sebou a stejně jako Říčanský kurýr si zaslouží patřičnou péči. Nové stránky
internetové města tak budou nejen hlavním a přehledným zdrojem informací o městském úřadě, investičních či kulturních akcích, ale v kontextu nové služby
Dáme úřad také rádcem, navigátorem po základních
potřebách či životních událostech občanů, měřítkem
postupující digitalizace správy města. To vše samozřejmě v přitažlivém a přehledném balení, které se
bude samozřejmě týkat také vnějšího značení budov,
navigace po nich či základních městských tiskovin.
Součástí kvalitní komunikace je také dialog a udržování partnerství s dalšími městy nejen v České republice, ale také v rámci Evropy. Skvěle fungující Twinning
prokazuje, že vzájemná inspirace, řešení podobných
problémů či spolupráce v kulturní a vzdělávací oblasti
jsou v dnešní době velmi prospěšné a zůstanou i nadále naší prioritou.
Michal Anelt (Klidné město)
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Hledáme zájemce o práci v komisích Rady
a výborech Zastupitelstva města
Rada města ustanovila pro volební období 20222026 tyto komise: ● Školská komise ● Dotační
komise ● Sociální a zdravotní komise ● Komise pro
partnerská města ● Komise pro životní prostředí

Pokud máte odborné zkušenosti z výše uvedených oblastí, napište nám něco o sobě, a to nejpozději do 15.
listopadu 2022. Kontaktujte sekretariát na e-mail:
zdenka.baronova@ricany.cz.

Zastupitelé zřídili pro volební období 2022-2026
tyto výbory: ● Finanční výbor ● Kontrolní výbor
● Výbor pro územní rozvoj, výstavbu a veřejný prostor
● Výbor pro hospodaření s energiemi ● Výbor pro
dopravu

Doporučujeme ke zprávě přiložit osobní údaje (jméno
a příjmení, bydliště, telefon, e-mail) a stručný životopis či motivační dopis. Do předmětu napište KOMISE
RADY nebo VÝBORY ZASTUPITELSTVA

Zapojte se do práce v osadních výborech
Osadní výbory mají za sebou čtyřleté období práce.
Podle platné směrnice města č. 3/2019, kterou se
upravuje činnost osadních výborů Jažlovice, Kuří,
Pacov, Strašín a Voděrádky, by měly zpravidla do tří
měsíců od komunálních voleb proběhnout i volby
do OV, a to na veřejné schůzi.
Členem výboru může být občan s trvalým pobytem v daném katastrálním území. Přípravu voleb zajišťuje dosavadní osadní výbor, který vyzve všechny občany. OV může
zvolit různé formy – vyvěsit informace na místní vývěsce,
vložit zprávu do poštovních schránek, umístit v Kurýru,
webu či FB. Ze zájemců pracovat v obci v dalším volebním období je sestavena kandidátka, jejíž znění (a termín
konání voleb) musí být veřejnosti oznámeno minimálně
čtrnáct dní předem. Zvolené členy OV (včetně předsedů
a místopředsedů) jmenuje zastupitelstvo, a to nejpozději
do 30 dnů od převzetí zápisu o průběhu voleb.
Pokud máte zájem pracovat v osadním výboru a podílet se
tak na správě a rozvoji své obce, přihlaste se u současného
předsedy osadního výboru. Všem členům osadních výborů
děkujeme za energii a čas, který věnovali práci pro místo,
kde žijí.
Těšíme se na další spolupráci

Jažlovice – předseda Ivan Belko,
email: I.belko@seznam.cz. Volby se uskuteční
na veřejné schůzi v obecním domě –
3. prosince 2022.
Kuří – předseda Tomáš Kořán,
email: tomas.koran@seznam.cz. Volby se uskuteční
na veřejné schůzi v obecním domě
(Rooseveltova 3) – 16. ledna 2023.
Pacov – předsedkyně Věra Krejčová,
email: vera.krejcova@ricany.cz. Volby se uskuteční
na veřejné schůzi v obecním domě
(U Rybníka) – během ledna.
Voděrádky – předsedkyně Vladimíra Hubatová
Vacková, email: ov.voderadky@email.cz.
Volby se uskuteční v obecním domě
(Voděradská 4) – 14. ledna 2023.
Strašín – předseda Tomáš Nejedlý,
email: osadnivybor@ricanystrasin.cz.
Volby se uskuteční v obecním domě
v Pacově (U Rybníka) – 4. 11. 2022.

Je nejvyšší čas na údržbu zeleně
Během podzimu se zaměřujeme na údržbu zeleně a prořezávání dřevin. Postupně jsou upravována místa, kde vzrostlá zeleň brání v bezpečnosti dopravního provozu nebo překáží chodcům.
„Sestřih“ dostala například frekventovaná cesta
z ulice Smiřických k Rondelu. V souvislosti s podzimní údržbou zeleně žádáme o spolupráci ma-

jitele zahrad. Oddělení technické správy města
za doprovodu hasičů každoročně provádí kontrolu zeleně.
Větve, které ze soukromých pozemků zasahují do komunikací a chodníků, stěžují práci záchranným složkám, a také svozové a údržbové
technice.
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Děláme maximum, abychom získali
dotace na novou školu

Město Říčany, aby dostálo své zákonné povinnosti
a zajistilo svým obyvatelům podmínky pro plnění
povinné školní docházky, připravilo projekt na výstavbu nové budovy základní školy pro 540 žáků
v 18 kmenových třídách. Projekt má platné stavební
povolení. Školu budou tvořit dva propojené pavilony
a tělocvična. Architekti vybrali udržitelné a k životnímu prostředí šetrné materiály a konstrukce. Půjde
o dřevostavbu, dost možná i největší v ČR. Energeticky soběstačná budova má k vytápění nově navržená
tepelná čerpadla. Na střechách školy a tělocvičny
instalujeme fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Střechy jsou „zelené“ a z energetického hlediska
se jedná o budovu v pasivním standardu (štítek A).
Zahájení stavby je však závislé na zajištění dostatečné
ﬁnanční spoluúčasti.
Významná ﬁnanční účast státu je na stavbě takto velké
školy nezbytně nutná. Město dělá maximum proto, abychom vyhověli dotačním podmínkám. Projekt jsme rozdě-
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lili na školu a tělocvičnu – obě žádosti o dotace do Operačního programu životní prostředí – PASIV, jsme podali
letos v září. „Žádost na spoluﬁnancování výstavby zelené
střechy na obou budovách (na škole a tělocvičně) jsem podepsal 5. 10. 2022,“ říká starosta města David Michalička.
„Pravidla dotačních titulů se v novém operačním programu
změnila. Museli jsme přepracovat projekt vytápění z plynu
na tepelná čerpadla. Ceny na stavebním trhu letí raketovým tempem. To, co jsme měli původně spočítáno za hrubou
stavbu na 620 milionů korun je rázem 711 milionů, dalších
cca 80 milionů padne na vybavení. Dnes jsme na hodnotách
cca 800 mil. S postupujícím časem částka stoupá. Pokud se
nám nepodaří zajistit dostatečnou ﬁnanční spoluúčast státu, nebude v možnostech města školu postavit,“ popisuje
starosta.
Říčany leží v prstenci okolo Prahy a tlak na školskou infrastrukturu je zde enormní. V roce 2021 nám předseda
vlády přislíbil 221 milionů Kč ze státní rozpočtu, z tzv.
Programu MŠMT 133 330 Podpora vybraných projektů
rozvoje výukových kapacit základních škol (Prstenec I).

texty.kuryr@ricany.cz
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Již v roce 2021 město vyhlásilo veřejnou zakázku velkého rozsahu na zhotovitele. Nabídka, kterou jsme dostali,
ovšem přesahovala stanovený ﬁnanční strop. Museli jsme
ji tak zrušit. Mezitím skončilo programovací období Operačního programu životní prostředí a museli jsme čekat
na vyhlášení nových výzev v roce 2022. Bez nich nejde
žádat o peníze ze státního rozpočtu.
Novou budovu 1. základní školy plánuje město postavit
na louce uprostřed stávající bytové zástavby na Komenského náměstí. Tvoří ji dva propojené pavilony s třídami,
odbornými učebnami, družinami, kabinety, knihovnou,
jídelnou a kuchyní a bytem školníka. Tělocvična bude ví-

ceúčelová, sloužící potřebám školy i města, součástí bude
i venkovní hřiště. V suterénu budovy je podzemní parkoviště a spisovna městského úřadu.
Moderní stavba projekční kanceláře Rusina Frei, s. r. o.
byla vybrána z dvaceti návrhů odbornou porotou v architektonické soutěži v roce 2017. Architekti navrhují také
městský veřejný park v centrální části Komenského náměstí. Stavba si vyžádá i navazující investice do dopravní
infrastruktury.
Vizualizace najdete na webu města https://info.ricany.cz/
mesto/nova-budova-zs-na-komenskeho-namesti
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Ulice Družstevní a U Kina HOTOVO

V ulici Družstevní vznikly bezpečné parkovací zálivy.

V rámci rekonstrukce došlo k odstranění starého chodníku v ulici Družstevní mezi jednotlivými vstupy do domů
a vybudování bezpečných parkovacích zálivů. Dále byla
provedena oprava chodníku v ulici U Kina. Vozovky
v obou ulicích dostaly nový asfaltový povrch. Opravou
prošel i propojovací chodník a schody k věžáku v Plynární. V Družstevní ulici byly osazeny betonové truhlíky s okrasnými dřevinami. Celková cena této investiční
akce je 7,3 milionů Kč včetně DPH.

Nový chodník i s úpravou pro skalku.

Opravená ulice U Kina
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Propojovací chodník k věžáku v Plynární
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Opravujeme ulice a chodníky
BŘEZINOVA ULICE
První etapa opravy Březinovy ulice – úseku pro
chodce a cyklisty od Žižkovy ulice do objektu
oddělení technické správy města – je téměř
dokončena. Místo blátivé cesty je zde pevná
zasakovací dlažba. Opraveno bylo i veřejné
osvětlení.

SOKOLOVSKÁ ULICE, ZAHRADNÍ A V DOUBÍ
Rozsáhlá rekonstrukce komunikací a infrastruktury v této
lokalitě pokračuje. Největší problém dělá odvod dešťové
vody. Následně dojde k propojení vodovodu v Zahradní
a Ke koupališti z důvodu zkvalitnění vody. Zároveň pracujeme na opravě plynovodu.

PARK V ULICI BÍLÁ
Zahájili jsme realizaci parku
v ulici Bílá u nové školky Větrník. Prvním krokem byl odvoz
zeminy z pozemku (ze stavby
školky). Zeminu firma odvezla
na louku u MŠ Čtyřlístek, kde
bude výhledově využita pro sáňkovací kopeček či jiné modelace
za účelem sportovního vyžití.
V parku budou vysazeny stromy
(například i třešeň), keře, okrasné traviny a trvalkové záhony.
Vznikne zde relaxační louka, poldr pro zadržování dešťové vody
a také hrací prvky pro děti.
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Na speciální učebnu přírodních věd se těší
děti i pedagogové

Při 3. ZŠ u Říčanského lesa město dokončilo první dvě
etapy botanického centra. Dešťový biotop, arboretum,
barevná zahrada, altány či hřiště již slouží žákům
školy. Pro maximální využití potenciálu tohoto unikátního společného projektu III. ZŠ u Říčanského lesa,
muzea a města ještě zbývá postavit speciální učebnu
se skleníkem a otevřenou kuchyní přímo v zahradě.
Ta je nedílnou součástí záměru a již od počátku se
s ní počítalo. Poskytnout má zázemí pro odbornou
výuku přírodních věd, ale také praktického vyučování. Spolupráce je navázána s vědeckými institucemi
i známými vzdělávacími projekty. Město připravuje
dotaci z IROP.
Když se vyprahlé betonové nádvoří školy promění v přírodní biotop s dešťovou vodou, je to malý zázrak. Učit se
hrou, vše si osahat a vyzkoušet v terénu, zkoumat, pozorovat…vidět děti nadšené, zaujaté pro probíranou látku,
to je asi přání každého učitele.
„Jako starosta jsem řešil okolí našich škol a školek. Geopark u školy na náměstí, hřiště u Bezručovky. U lesa jsme
vybudovali sportovní areál, ale stále tam něco chybělo,“
říká bývalý starosta a nyní učitel Vladimír Kořen a dodá-
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vá: „Když jsme začali projektovat botanické centrum, představoval jsem si ho z pohledu učitelů a dětí. Ani ve snu mne
ale nenapadlo, že bych ho využíval sám jako učitel. Teď si to
užívám. Je to inspirativní místo.“
Třetí základní škola má nově pro výuku a pobyt dětí
venku unikátní prostory. Například zahradu se zaměřením na botaniku a dendrologii, venkovní učebnu,
která je součástí arboreta s malou sbírkou domácích
druhů stromů a keřů. Hřiště a zahradu doplňují fyzické modely zvětšených rostlinných struktur třeba pylového zrna. Součástí je i zajímavý mobiliář pro výuku
fyziky, jako je skleněný sloup s tvorbou vodního víru
nebo optické prvky.
Škole však dosud chybí speciální odborné učebny. Ty škola původně měla, ale důsledkem nárůstu počtu školních
dětí musely být přeměněny na kmenové třídy. Město má
připraven projekt na stavbu odborné učebny včetně skleníku.
Škola se tak kromě specializace na výuku anglického jazyka proﬁluje výrazně i jako škola se zaměřením na obory
přírodovědné.
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Vizualizace III. etapy Zahradní učebna s okolím – vřesoviště a rašeliniště. Pohled na výukový skleník, učebnu,
sklad a venkovní kuchyni a rašeliniště
Žádost o dotaci podáme na základě 24. výzvy IROP, která
by měla být vyhlášena v listopadu. Kromě jiného by měla
být zaměřena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy.
Učebna včetně zázemí je zasazena do svažitého terénu.
Metrové převýšení bude využito na skalku s vřesovištěm
a žulovým schodištěm. Ve spodní partii naváže rašeliniště
s masožravými rostlinami jak evropských, tak amerických
druhů. Zdrojem vody v biotopu rašeliniště bude dešťovka svedená z venkovní učebny, skladu a skleníku. Prostě
bude co zkoumat a kde bádat. Už nyní se dešťová voda
ze střech využívá pro biotopy v areálu školy a projektu si
všimlo i Ministerstvo životního prostředí, které zde natáčelo příspěvek o zajímavých nápadech podpořených dotacemi OPŽP.
„Věřím, že s novou dotací uspějeme a náklady pro město
samotné nebudou vysoké. S kolegy učiteli jsme připravovali podklady pro vybavení laboratorní třídy a okolí. Věřím,
že říčanské děti si venkovní odborné učebny užijí a bude
pro ně prostorem poznávání, bádání a kontaktu s přírodou. Moc děkuji zastupitelům za podporu báječného projektu,“ zakončuje Vladimír Kořen.
Kateřina Lauerová
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V industriálním parku pro náctileté už to žije
K velké radosti našich náctiletých již funguje první
část industriálního parku - skatepark. To však ještě
není finále. Když vše půjde dobře, příští rok si můžou na prknech, bruslích, koloběžkách a kolech užít
i nový asfaltový pumptrack, který vznikne ve spodní
části pozemku. Okolí parku ještě čekají sadové úpravy
a doplnění mobiliáře. Projekt město realizovala na námět pana Zdenka Vávry, který ho navrhl v participativním rozpočtu Překvapte Říčany. Rozsah projektu
však přesáhl finanční limit dvou milionů. Velké poděkování patří společnosti Billa, která věnovala částku
1 500 000 korun právě na realizace Industriálního
parku Říčany.

Rondel prokoukl

FOTO: MARGIT NOVOTNÁ

Díky námětu Margit Novotné v minulém ročníku Překvapte Říčany bude přístup na vlaková nástupiště ze
severní strany, přes objekt zvaný rondel, mnohem příjemnější. Městu se podařilo smluvně ošetřit investici
do renovace objektu, který zatím nevlastní. Renovace
zahrnuje ošetření stěn antigrafﬁti nátěrem a dále obrus
a nátěr schodiště. Podmínkou dokončení ještě v letošním
roce jsou příznivé klimatické podmínky. „Jsem ráda,
že se úřadu podařilo najít cestu, jak tento objekt uvést
do stavu, aby nedělal městu ostudu. Děkuji pracovníkům
technické správy města paní Taušové a panu Svobodovi
za úspěšné vedené projektu, skvělou komunikaci, zájem
a podporu“ komentovala probíhající práce navrhovatelka paní Novotná. Také vás v Říčanech něco trápí? Chcete
něco zlepšit, opravit? Chybí vám tu něco, co by se dalo
postavit či zainvestovat? Připravte si námět do dalšího
ročníku Překvapte Říčany! Vaše nápady budeme rádi realizovat, když získají podporu široké veřejnosti. O vyhlášení již 7. ročníku participativního rozpočtu vás budeme
informovat nejen na stránkách kurýru.
Kateřina Lauerová
koordinatorka participace
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„Naše“ cyklostezka získala ocenění v soutěži
Stavba roku Středočeského kraje 2022
Projekt cyklostezky Do Prahy na kole v těžké konkurenci sice nezvítězil, ale získali jsme hned dvě zvláštní
ocenění – cenu za stavbu určenou k veřejnému účelu
a cenu hlavních partnerů roku 2022. Největším
oceněním však zůstává, že jste si cyklostezku oblíbili
a naplno ji využíváte.
Porota ocenila schopnost dohody několika obcí se stanovením její trasy, získáním společné dotace a její kompletní
povedenou realizaci. Zejména hodnotila originalitu řešení odpočinkových zařízení, plnících nejen svoji základní relaxační funkci, ale umožňujících zároveň estetický
zážitek v malebném přírodním prostředí. Přístřešky, odpočívadla, pikniková místa, herní prvky, servis pointy
dovybavují nápaditě, ale s krajinářským citem celou trasu
cyklostezky.
Děkujeme všem, kteří se na tomto náročném projektu
podíleli a dotáhli jej do zdárného konce.

Jana Vavřinová (dotace a projekt management), David Michalička,
hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, starostka Mnichovic Margita
Valentová, Petr Zbraněk (jednatel OHL ŽS, která stezku stavěla)
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Oprava střechy DPS SENIOR

Projekt na opravu střechy Domu s pečovatelskou službou SENIOR je hotov. Výběrové řízení na
zhotovitele již proběhlo.

Otavská ulice a nové chodníky HOTOVO

V úseku od Labské po Voděradskou jsme opravili vodovodní a kanalizační řady, doplnili přípojky k nemovitostem a postavili nové chodníky. Vyměnili jsme veřejné osvětlení včetně kabeláže. Nakonec Otavská dostala nový asfaltový povrch.
Snažili jsme se vyjednat i rozšíření komunikace. Bohužel, vlastník sousedního pozemku nesouhlasil. Hledáme další
řešení a povedeme jednání o zřízení alespoň zpevněné krajnice, případně výhyben.
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Kouzelná zahrada u Husovy knihovny

Po dokončení opěrné zdi u Mlýnského rybníka a dřevěného obložení schodů bylo instalováno nové molo. Kolem
páteřní cesty se již rýsují odpočinkové terasy. Dokončili jsme výsadbu zeleně. Nebudou chybět ani ovocné stromy
jako třešeň či jabloň.

Nový chodník a silnice ke hřbitovu

V ulici K Solné stezce stavíme nový chodník. Také opravíme povrch ulice, parkoviště u hřbitova a přibude nové osvětlení
cesty. V rámci stavby bude možný příchod ke hřbitovu. Příjezd autem bude omezen jen na nutné případy.
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Parkování v Říčanech se zatím nemění
V říčanských ulicích i na parkovištích se stále parkuje
zadarmo (výjimkou je Masarykovo náměstí). O přesném termínu obnovení systému parkování vás budeme včas informovat. Plánujeme i veřejné projednání,
kde se dozvíte všechny důležité informace, a také nám
můžete sdělit své názory a připomínky.
Nový zjednodušený parkovací systém bude respektovat
připomínky občanů z veřejných setkání i písemných podnětů. Aktuálně odbor dopravy projednává detaily úprav
s dopravním inspektorátem PČR. Stanoven byl i nový ceník, který je levnější a jednodušší. Uplatňován však bude
až po úpravě dopravního značení.
Pro všechny Říčaňáky platí jedna cena – parkovací kartu na jeden rok si můžete pořídit pouze
za 100 Kč. Tato cena platí pro všechny občany
s trvalým pobytem na celém území Říčan – to znamená i v Pacově, Strašíně, Jažlovicích, Kuří nebo
ve Voděrádkách.

O své peníze nikdo nepřijde
Stávající parkovací karty jsou stále platné – platnost
je automaticky prodloužena o dobu pozastavení systému. Také můžete jednoduše požádat o vrácení peněz.

Jak na to
Na stránkách www.parkujdobre.cz se zaregistrujte prostřednictvím e-mailu, který jste zadávali do parkovacího oprávnění a zvolte si heslo, následně se přihlaste.
Objeví se vaše parkovací oprávnění, resp. parkovací
karta, kde zadáte příkaz změnit a následně vrátit kartu, zde vyplníte číslo bankovního účtu a my vám do týdne vrátíme poměrnou částku za nevyužité parkovné.
Rádi vám také poradíme na pobočce Czech Point
na Masarykově nám. 83 nebo na infolince: 722 983 983
(PO–ČT 9–12 h, 13–15 h a PÁ 9–11 h)

Jak jednoduše zaplatit na Masarykově náměstí
Nemáte drobné, zapomněli jste si platební kartu nebo se
vám zkrátka nechce chodit k parkovacímu automatu a stát
frontu na zaplacení? Máte dvě možnosti – zaplatit SMS,
nebo prozvoněním

za 30 minut parkování (plus vám může být účtován poplatek za odeslání SMS podle tarifu vašeho operátora).

2.

Zaplatit prozvoněním

Nechce se vám psát při každém parkování zpráva a vyplňovat registrační značku auta? Můžete vyzkoušet platbu
prozvoněním. Jednou se zaregistrujete a potom už nemusíte psát žádnou SMS. Navíc při prozvonění neplatíte ani
případný poplatek za odeslání SMS podle tarifu vašeho
operátora. Nemusíte se ani obávat, že při prozvonění někdo hovor přijme a budete platit něco navíc. K jednomu
mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat jednu RZ.

Pro registraci pošlete SMS ve tvaru:
RICREG mezera VaseRZ na číslo 90230
Na mobil vám přijde potvrzovací zpráva pro registraci,
kterou musíte potvrdit.

Správnost registrace potvrďte SMS ve tvaru:
ANO mezera RICREG na číslo 90230
Potom již stačí při každém parkování pouze prozvonit a je
to. Žádné psaní zpráv. Na mobil vám přijde potvrzovací
SMS.

Prozvonění na číslo: 910 304 631
Za jedno prozvonění zaplatíte 10 Kč na 30 minut parkování. Nic navíc.
Parkovné je zpoplatněno PO–PÁ: 8–18 hod.
a SO: 8–12 hod. Cena 10 Kč za 30 minut.

PLATBA SMS:

90230
RIC 1 AB1234
REGISTRACE
PROZVONĚNÍM:

1.

Zaplatit pomocí SMS

Na číslo 90230 pošlete zprávu ve tvaru:
RIC mezera 1 mezera RZ vozidla.

90230
RICREG 1 AB1234

Na mobil vám pak přijde potvrzující zpráva s vyznačenou
platností doby parkování. Za jednu SMS zaplatíte 10 Kč
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Žijeme Říčany
DALŠÍ NAFUKOVACÍ TRAMPOLÍNY

HŘIŠTĚ VE VODĚRÁDKÁCH

Pro velký úspěch instalujeme na přání veřejnosti v Zóně
svobody nové nafukovací trampolíny. Aby se děti nezranily, trampolíny budou dvě – jedna pro větší děti a druhá
pro velké.

Hřiště ve Voděrádkách je dokončeno. Ve spolupráci
s osadním výborem byly zvoleny nové, atraktivní herní
prvky – například herní sestava s věží, skluzavkou, šplhací
sítí a lezeckou stěnou nebo parkourová sestava. Z původního vybavení hřiště jsme zachovali kolotoč a kolébačku,
které jsou v dobrém technickém stavu a děti si na nich
rády hrají. Nové hřiště stálo přes milion korun.

PARKOVIŠTĚ POD HRADEM
Na parkovišti jsme instalovali nové solární osvětlení. Díky
tomu bude parkoviště dobře osvětleno i v zadní části. OTS
počítá s úpravou povrchu tohoto parkoviště.

POSAĎTE SE, PROSÍM
Na říčanských sídlištích jsme dokončili výměnu starých, nevyhovujících laviček. Umístění bylo diskutováno
a schváleno místními lidmi. Na některých místech jsme
navíc na přání obyvatel přidali i stolky. Stylové a pohodlné
lavičky jsou vyrobeny z akátu.
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Zveme vás na poslední
vernisáž v tomto roce
Společnou výstavu autorů ostravské výtvarné scény s názvem HRÁTKY VE TŘI RÁNO zahájíme
ve středu 30. listopadu od 18 hodin v prostorách
Městské Galerie Říčany ve Staré radnici na Masarykově náměstí. Vstup a dobrá nálada zdarma.
Těšíme se na vás.

Výstavu obrazů Anny
Neborové můžete navštívit
až do 26. listopadu
Výstava s názvem PRŮHLEDY se tematicky odvíjí
od propojení prací Anny Neborové z posledních let.
Obrazy jsou vytvářeny v jemných odstínech lomených
barev, připomínající akvarelové kresby. Barvy, které se
před očima diváka rozpíjí, jako by byly ředěné vodou,
jsou však velmi pečlivě malované v co nejpečlivějším vrstvení lazury olejových barev na plátno. Vytváří tak zcela
osobitý rukopis malířky. O d roku 1987-1994 studovala
na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Ptáčka, Sopka a Dlouhého. Výstava obrazů Anny Neborové
je nabitá energií a z obrazů vyzařuje tajemná krása, která
proniká až do hloubky duše každého, který se nechá pomalu unést z reality do jiných, někdy trochu přízračných
dimenzí. Nenechte si ujít možnost tuto výstavu zdarma
v prostorách Staré radnice na Masarykově náměstí
navštívit. Kurátor: Lenka Babíčková, Karel Babíček
Otevírací doba: PO, ST: 13–17 hod. ÚT, ČT: 13–15
hod. SO: 9–12 hod.

Vystavující umělci: Daniel Balabán, Václav
Buchtelík, Markéta Hermanová, Aleš Hudeček,
David Jedlička, Jiří Kuděla, Petr Lysáček, Barbora Mikudová, Jiří Surůvka, Pavel Šmíd
Na začátku příběhu o legendární ostravské
malbě přelomu tisíciletí stojí Daniel Balabán.
Guru, který ovlivnil už dvě generace malířů. Díky
němu se ostravská výtvarná scéna vyprofilovala
jako svérázná, drsná, poetická i cynická. A není
náhoda, že figurální tématika v ostravské malbě
dominuje.
Výběr děl jednotlivých autorů byl veden se
zájmem o figuru – nositele příběhů. Někdy se
symbolicky vztahují k Ostravě, jindy interpretačně zapadají jeden do druhého, a vytváří tak
samozřejmý koncept.

Těšit se můžete na
hudební představení skvělé zpěvačky
LENKY DUSILOVÉ

<wM¥$y>wV\
¥{K@@U'O>ʂ

Daniel Balabán, Václav Buchtelík, Markéta Hermanová,
ĂÔİ<ĹÐÔÍÔĀʁ ²ŐïÐKÔÐĂïÍĀ²ʁKïĬñMĹÐ×Ă²ʁtÔĴĪOŗĮ³ÍÔĀʁ
²ĪÊďĪ²UïĀĹÐďŐ³ʁKïĬñ{ĹĪŎŐĀ²ʁt²ŐÔĂ}ĈñÐ
MĹĪ³ĴďĪŐŘĮĴ²ŐŗʂOÔĉĀ²²ÊñÍĀďŐ³ʁM²ĪÔĂ²ÊñÍÔĀʁ
Hostující kurátor: Lenka Lindauerová
ÔĪĉïĮ³ŢŐŘĮĴ²Őŗ

{ĴĬÔÐ²ȡȞʀȟȟʀȠȞȠȠŐȟȦʁȞȞíďÐʀ
Koncert OÔĉĀ² ĹĮïĂďŐ³
MďĈÔĉĴďŐ²ĉ³ħĪďíĂñÐĀ²ĮíďĮĴĹýñËñĀĹĪ³ĴďĪĀďĹŐŘĮĴ²ŐŗOÔĉĀďĹOïĉÐ²ĹÔĪďŐďĹ

{ĴĬÔÐ²ȥʀȟȠʀȠȞȠȠďÐȟȦʁȞȞíďÐ
Výstava potrvá do soboty 7. 1. 2023
U×ĮĴĮĀ³7²ĂÔĪïÔyñÍ²ĉŗʁőÔÊʂè²ĂÔĪïÔĉ²ȣȞĴÔʀËŠ
{Ĵ²Ī³Ī²ÐĉïËÔʁU²Į²ĪŗĀďŐďĉ³Ĉ×ĮĴñȦȡʁyñÍ²ĉŗ
\ĴÔŐñĪ²ËñÐďÊ²ʂtďʁ{ĴʂȟȡʛȟȥíďÐʀʍĴʁĴʂ ȟȡʛȟȣíďÐʀʍ{ďʂ ȧʛȟȠíďÐʀ
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Ƞʀ $VV@V$ 'O$
4. 12. 2022 od 17 hod.
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11. 12. 2022 od 14 hod.
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Ȣʀ $VV@V$ 'O$
18. 12. 2022 od 17 hod.

11. 12. 2022 od 17 hod.
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Ohlédnutí se za setkáním seniorů
3. října v Labuti
Říjnové setkání seniorů proběhlo v rozmanitém tanečním rytmu. Program zpestřila dětská vystoupení, a to
v podobě malé formace TS Dance EB a dětí z pěveckého sboru ZUŠ Říčany „NaLaděno“ pod vedením Lucie
Novákové.
Děkujeme KC Labuť za prostory, Radimovi Kadlčákovi
za taneční hudbu, ředitelce Komunitního centra Říčany
Pavlíně Šantorové Filkové za představení jejich služeb,

28

Janě Svobodové a Romaně Jedličkové z Husovy knihovny
Říčany za poutavé čtení a informace o naší knihovně.
Děkujeme všem spoluorganizátorům a všem návštěvníkům za příjemné odpoledne.
Vážení senioři, těšíme se na vás na dalším setkání, které
bude v pondělí 28. listopadu 2022 od 14 hod. v KC Labuť.
Za doprovodu Pražského salonního orchestru si užijeme
předvánoční čas.
Vaše Město Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Vidíme Vás, Říčany!

Vybrali jsme si pro náš projekt Vaše město. Říčany byly
zvoleny již po několikáté nejlepším místem pro život
v Česku. A to není náhodou – dlouhodobě vedení města
i občané přinášejí a realizují projekty na podporu bezpečnosti a kvality života. Na tuto tradici a inovace chceme
právě s tímto projektem navázat. Přesný průběh nyní dojednáváme. Vše ve spolupráci s městem, s dalšími složkami a organizacemi městských služeb. Budou zapojena lokální a národní média a oslovujeme řadu dalších partnerů,
které téma bezpečnosti zajímá.
Každý jeden z nás v tomto projektu může vzít bezpečnost
alespoň částečně do svých rukou. Buďme vidět! Buďme
světlo! Naši technologii SUNFIBRE® si představme jako
aktivně svítící vestu nebo svítící popruhy, které si na sebe
oblečete a díky tomu budete mnohem lépe vidět pro ostatní lidi. V rámci projektu zapůjčíme svítící popruhy, které
můžete využívat při každodenních aktivitách. Nošení vest má největší význam při zhoršené viditelnosti nebo v noci. Svítící vesty se dají
využít na večerní i brzké ranní sportovní
aktivity, nebo třeba při večerní procházce s vaším psem. U dětí, které
chodí na své kroužky samy městem,
nebo pro seniory, aby se cítili bezpečněji na přechodu pro chodce a nikdo
je nepřehlédl. Nesmíme zapomenout
ani na skupinu lidí, kteří se starají
o naši bezpečnost. Jsou jimi složky IZS,
technické služby a další organizace, které mají pod palcem pořádek v ulicích. Tyto
všechny skupiny lidí je potřeba více zviditelnit
a tím ochránit. Technologie má neomezenou škálu využití
a je nepřehlédnutelná.
Projekt uskutečníme v období od 15. listopadu do
15. prosince 2022, kdy si budete moct přijít vypůjčit světelné popruhy do Oddělení pro děti Husovy knihovny, které se nachází na Komenského náměstí. Dne 24. listopadu
od 16. hodiny se bude konat krátká beseda pro veřejnost,
kde vám technologii představíme a ukážeme, v jakých
situacích pomáhá. Po besedě bude probíhat hromadné
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Již brzy se město Říčany rozsvítí. „Vidíme Vás,
Říčany!“ Pilotní projekt v České republice, který je
zaměřen na významné zvýšení bezpečnosti v noci
a v podmínkách s horšenou viditelností. Projekt je
založen na české technologii SUNFIBRE®, která
aktivně svítí a tím nespoléhá pouze na reﬂektované
světlo. Tato technologie, která vznikla na Technické
univerzitě v Liberci, je nyní zapracovaná do svítících
vest a dalších produktů. Chrání všechny od dětí přes
sportovce, pracovníky na stavbách, až po záchranáře
a další skupiny, které se starají o bezpečnost a pořádek. Nyní poprvé seznamujeme veřejnost s touto
technologii v jednom městě.

zapůjčování. Takže si odnesete svou
vestu domů a můžete ji zkoušet
po celou dobu trvání akce. Vybíráme vratnou zálohu 300 Kč. Různé
vesty také budou testovat a používat
vybrané městské složky a mateřské
školky, které jsme s předstihem oslovili
a do projektu zapojili.
Půjčte si vestu i vy, noste ji a sdílejte s námi,
jak na vás působí a zda ji aktivně využíváte. Snažíme se snížit riziko možných střetů aut s chodci, sportovci a lidmi, kteří se v různých situacích účastní silničního
provozu a nejen tam. Na tuto problematiku není žádné řešení, ale můžeme se tomu snažit předejít. V dnešní uspěchané a nepozorné době by se měla i bezpečnost posouvat
dál. Změňme budoucnost k lepšímu společně. Přijďte si
vypůjčit vestu a uvidíte rozdíl!
Další podrobnosti o projektu a technologii si můžete najit
na www.vidimevasricany.cz.
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 30. 9. 2022
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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)

325 754 500,00

379 354 830,00

311 621 959,24

82,15

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

152 420 454,00

156 761 525,54

112 369 837,77

71,68

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace
Přijaté splátky půjček

2 100 000,00

2 100 000,00

7 863 324,80

374,44

116 159 008,00

127 780 917,91

82 537 348,18

64,59

60 000,00

60 000,00

643 400,00

1072,33

596 493 962,00

666 057 273,45

515 035 869,99

77,33

274 695 820,17

368 215 304,94

368 215 304,94

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

871 189 782,17

1 034 272 578,39

883 251 174,93

85,40

451 420 877,86

514 685 814,68

330 065 702,79

64,13

Rozpisové rezervy

13 599 522,74

16 598 607,62

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

465 020 400,60

531 284 422,30

330 065 702,79

62,13

309 137 779,68

383 545 594,97

143 059 863,99

37,30

71 993 601,89

101 009 898,12

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

381 131 381,57

484 555 493,09

143 059 863,99

29,52

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

846 151 782,17

1 015 839 915,39

473 125 566,78

46,57

25 038 000,00

18 432 663,00

14 128 884,37

76,65

871 189 782,17

1 034 272 578,39

487 254 451,15

47,11

0,00

0,00

395 996 723,78

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem
Přebytek hospodaření za minulý rok
Zůstatek pokladny cizí měny
Úvěr
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

0,00

VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje

Kapitálové (investiční) výdaje
Rezervy na investice

Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

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

Listopad v informačním
ím centru
Blíží se advent a Vánoce, a tak jako každý
rok můžete přijít k nám do informačního
centra koupit si drobnosti pro radost nebo
dárečky pro svoje blízké. Opět jsme obnovili nabídku, a tak
je z čeho vybírat – a to nejen z vánočních dárků, ale také
z výrobků regionálních producentů s certifikovanou značkou Zápraží.
Těší se na vás vaše kolegyně z infocentra
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Pracujte pro Město Říčany
Chcete, aby vaše práce měla smysl a dále zlepšovala
životní podmínky obyvatel Říčan? Staňte se součástí
našeho týmu.

● Získáte tím stabilní práci na neurčito
● 5 týdnů dovolené + 3 dny placeného
volna navíc
● příspěvek na stravu 140 Kč denně
příspěvek na penzijní připojištění
● školení pro zvyšování kvalifikace
v ceně až 30 000 Kč
● příspěvek při životních a pracovních
výročích
● možnost umístit dítě do městské
školky
● možnost rekreace v městských objektech v Kořenově (horská chalupa)
a Lutové (jihočeský statek)

Správce komunikací
Co práce obnáší: sledování technického stavu komunikací, návrhy na opravy a rekonstrukce komunikací
a zajištění jejich realizace.
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost ve stavebnictví výhodou

Provozní technik – údržbář
Co práce obnáší: údržbu a drobné úpravy budov a vnitřního zařízení, spolupráce se správcem hřišť – sekání trávy
a údržba zeleně
Co k tomu potřebujete: manuální zručnost

Sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Co práce obnáší: úkoly vyplývající ze zákona o sociálně
právní ochraně dětí
Co k tomu potřebujete: vzdělání dle §110 zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů

Vedoucí finančního odboru
Staňte se zcela zásadní součástí fungování města Říčany a převezměte zodpovědnost za ﬁnanční odbor. Čeká
vás řízení týmu 15 lidí, zastupování správce rozpočtu
města a fondů města, zodpovědnost za rozpočet města,
zpracování metodických pokynů pro celou oblast
ﬁnančního hospodaření s prostředky města a zajištění
kontrolní činnosti.

V případě zájmu volejte
anebo rovnou
posílejte životopisy na kontakt:

Co k tomu potřebujete: vzdělání v bakalářském
studijním programu ekonomického směru, zkušenost
s řízením ekonomických procesů, praxe na obdobné
pozici výhodou

Další informace a další volné pozice
můžete získat na https://info.ricany.cz/mesto/
volna-pracovni-mista-r1426

Jana Žďárská, 602162037,
jana.zdarska@ricany.cz

Hledáme
vedoucí
finančního
výboru
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Poděkování
Je po volbách
a život se nám
zase pomalu vrací do normálních
kolejí. Přestaneme se chlubit,
co všechno jsme
sami
dokázali,
nebo naopak, co jsme nemohli udělat, protože jsme nebyli vyslyšeni.
Poděkování:
Velké poděkování patří všem občanům, kteří přišli k volbám. Díky
za hlasy pro SPOLU a za sebe velké
díky za hlasy, které mě dostaly z 8.
místa na 2. místo a tím opět do Za-

stupitelstva. Ono není řešení nadávat
u sklenice piva na to, co se mi nelíbí,
ale jít k volbám a snažit se to změnit.
Upozornění:
Po dvou letech, kdy jsme se jakž takž
naučili žít s covidem, nás zasáhla
jiná krize. Hlavně kvůli ruské agresi vůči Ukrajině rostou ceny energií a mnoho lidí se obává, že nárůst
nákladů nezvládne. Vláda vyhlásila
několik programů pro pomoc občanům (i když někdy možná trochu
chaoticky a nepřehledně), které by
měly dopady krize zmírnit. Ale když
je člověk zvyklý celý život pomoci si
sám a nespoléhat na pomoc zvenčí,

cítí určitý stud, že sám na to nestačí.
Proč to píši? Nestyďme se požádat
o pomoc. Žádost o pomoc jak dosáhnout na příspěvky může být anonymní. Když zavoláte na sociální odbor
Městského úřadu, určitě vám rádi poradí kam se obrátit, co vyplnit, abyste
na pomoc dosáhli. Obrátit se můžete
i na Úřad práce. Nenechme se strašit
katastroﬁckými scénáři, ale využijme
všechny možnosti, které nám stát nabízí, aby byl dopad krize na náš život
co nejmenší.

páníčkové, ale ona tím, že se cvičí každý den, vyčmuchá i to, co my ostatní
pejskové ani nezaregistrujeme. Trochu jí vadilo tolik pejsků pohromadě,
ale její páníček to vyřešil tím, že trochu
víc odstoupil a ona mohla ukázat vše,
co se naučila. Myslel jsem si, že až
skončí s ukázkou, tak si mě všimne,
ale zvedla hrdě hlavu a odkráčela pryč.
Snad se příště zamiluji do fenky, která
mě bude chtít. Po přestávce nastoupili k přehlídce velcí psi a zase se bylo
na co koukat. Všichni se snažili, aby
potěšili svého páníčka a ukázali, co
všechno se naučili. Celým programem
provázel Míla Šmolík. Potom už to
byla práce poroty, která všechny pejsky bedlivě sledovala, aby vybrala ty
nejlepší. Vůbec jim to rozhodování nezávidím, protože všichni se moc snažili a všichni byli moc roztomilí. Přítomní dvounožci jako každý rok rozhodli
svým hlasování o ceně Sympatie.
Tak nám Hafan popsal letošní průběh
a mě nezbývá než poděkovat všem, co
přišli soutěžit, nebo se jen tak podívat.
Děti měli k dispozici po celé odpoledne skákací hrad. Náš dík patří všem,
kteří se na hezkém odpoledni podíleli. Veterinářce Alče, Lukáši Hanákovi
za zprostředkování ukázky výcviku
psů Celní správy, dobrovolným hasičům, kteří vozili děti po Marvánku,
panu Šubrtovi, majiteli restaurace,
a všem členům volebního uskupení

SPOLU, kteří přiložili ruku k dílu. Tak
za rok se těším na viděnou haf!

Karla Egidová, zastupitelka
(SPOLU/ODS)

Říčanský Hafan 2022
Haf, haf, haf, jak
jsem psal před
rokem, sešli jsme
se v září, abychom
dětem
trochu
zpříjemnili nástup
do školy. Ještě před
začátkem
nám
pořádně zapršelo, ale na samotný program již krásně svítilo sluníčko. Při
prezentaci byla zase naše stará známá
veterinářka Alča, která všechny příchozí pejsky prohlédla, pohladila, popřála hodně úspěchů a zkontrolovala
očkovací průkazy. Pozdravil jsem své
staré známé, ale přišli i noví pejskové,
a nejen z Říčan. Náš Hafan je již známý i za hranicemi našeho města. Potom už následovala přehlídka malých
psů. To vám byla legrace, jak se někteří
snažili předvést něco z toho, co doma
dělají každý den. Ale před početným
publikem je asi přepadla tréma a byl
z toho takový psí pelmel. Po přehlídce
malých pejsků byla přestávka. Čekal
jsem, kdo se nám představí a zůstal
jsem úplně paf. Přišel psovod z Celní
správy se svojí fenkou, která byla nádherná. Na první pohled jsem se do ní
zamiloval. Dělal jsem, co jsem mohl,
štěkal jsem, vrtěl ocáskem, ale vůbec
si mě nevšímala. Poslouchala svého
páníčka a snažila se co nejlépe ukázat
to, co dělá každý den. My pejsci máme
citlivější čich, než mají naši dvounozí
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Naše psí porota ve složení
Tomáš Kořán, Honza Gillern
a Jára Žilka vybrala
za vítěze:
Malí psi:
1. místo HAILEY
(Anita Štaiglová)
2. místo GRACE
(Natálie Fidrová)
3. místo OLDA
(Tomáš Málek)
Velcí psi:
1. místo DÉMON
(Nikola Volfová)
2. místo MAX
(Markéta Šmekalová)
3. místo RAFÍK
(Jana Stehlíková)

Miss sympatie: ISONY
(Petr Čumrík)
Jiří Kozák,
zastupitel (SPOLU/ODS)

texty.kuryr@ricany.cz
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Další čtyři roky dělení Říčan?
Úvodem
bych
rád znovu i touto cestou poděkoval všem, kdo
dali důvěru mně
i mým kolegům
na
kandidátce
SPOLU. Je to
velký závazek a budeme se nadále
snažit, aby naše názory byly slyšet
a byly vedeny kroky ku prospěchu
našeho města i Vás občanů.
Je po volbách a změna se zřejmě
nekoná, a to je škoda. Je co zlepšovat, ale to bez řádné, odborné
a slušné komunikace jde těžko.
Je dobré táhnout za jeden provaz,
diskutovat, respektovat se a dělat

vše pro zdravý rozvoj města by
mělo být společným cílem. Město
se také neobejde bez dobré spolupráce s krajem i státem, jak bylo
ve volbách podsouváno. Nežijeme
ve vzduchoprázdnu a je potřeba
věci vnímat v souvislostech. To
se týká především dopravy, ale
i ostatních oblastí.
Mrzí mne, že navzdory proklamacím představitelů Klidného města
o férové kampani zaznívaly během
ní především od nich mnohé falešné tóny, lži a nepravdy. Ale jak
říkal jeden můj kolega mým synům
na společné dovolené – „v životě
nic není fér“. A v politice to platí
dvojnásob. Bohužel i té naší komu-

nální, které se věnujeme většinově
ve volném čase na úkor rodiny, koníčků a vlastně i práce.
Nejvíce mne však mrzí rozdělování
lidí, se kterým jsme nesouhlasili,
už když jsme byli v koalici s KM,
a nesouhlasíme s ním ani dnes.
Proto mým přáním je, aby se diskuse vedly ve prospěch města a s cílem lidi a zájmy spojovat.
Jsou před námi další čtyři roky dělení a polarizace Říčan? Rád bych
věřil, že ne, a udělám vše pro to,
aby tomu tak nebylo.

kovala všem voličům za jejich hlas.
Zvláště bych chtěla poděkovat za hlasy, jež mne vynesly na první místo ze
všech kandidátů napříč říčanským
politických spektrem. Překvapilo
mne, že jsem se umístila na špičce,
dojalo a přiznám se, že i vehnalo slzičky do očí. Přijímám vaši důvěru
s pokorou a velkou dávkou odpověd-

nosti a slibuji, že svou práci na radnici mám v plánu odvádět přinejmenším stejně dobře, jako posledních 12
let. Je to pro mne čest pracovat pro
Říčany a pro vás, obyvatele našeho
krásného města. Děkuji!!!

Miloslav Šmolík,
krajský a říčanský zastupitel
(SPOLU/ODS)

Osobní poděkování
Osobní poděkování voličům
Ráda bych nejen
za Klidné město,
jehož jsem hrdou
součástí, a které
v letošních komunálních volbách získalo největší
počet hlasů, ale hlavně za sebe podě-

Hana Špačková,
místostarostka (Klidné město)

Vaše hlasy jsou pro nás zavazující
Vážení
voliči
a spoluobčané,
chtěli
bychom
Vám touto cestou srdečně poděkovat za Vaši
výraznou podporu
našich
kandidátů v komunálních volbách
v Říčanech.
Díky Vám jsme dosáhli historicky nejlepšího volebního výsledku.
Celkem 17 250 hlasů ve výsledku znamenalo 11% důvěru, která
nám umožnila zisk dvou mandátů. V nadcházejícím volebním
období 2022–2026 budou Vaše

hlasy zastupovat David Frydrych
a Mgr. Marek Fořt.
Již v minulých volebních obdobích
se jsme snažili rozvíjet a zvyšovat
kvalitu života nás všech v Říčanech. Budeme i nadále v pokračovat ve zvelebování Říčan tak, aby
se zde lidem žilo co nejlépe. Chceme i nadále chránit naše město
před masovou výstavbou, ale zároveň budovat nové školy, školky,
sportoviště a další občanskou vybavenost, a proto jsme podepsali koaliční smlouvu s Klidným městem.

čan, realizovat již rozjeté projekty
a připravit nové, které se jistě objeví.
Všem nám jde o stejnou věc, tedy
o rozvoj Říčan a hezké žití pro nás
všechny.
Vaše hlasy jsou pro nás zavazující a budeme se snažit,
abychom Vás ve své práci nezklamali a napomohli k uskutečnění přání a cílů, které jste svou
volbou do našich rukou vložili.

Teď už nezbývá nic jiného, než začít pracovat na dalším rozvoji Ří-

David Frydrych
za Unii pro sport a zdraví Říčany

Děkujeme Vám za důvěru.
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Městská policie Říčany

k provedení dalších úkonů a opatření
hlídce Policie ČR.

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz 9. října, 00.02

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Z knihy událostí
9. září, 03.40
Strážníci obdrželi poznatek o osobě, po které je vyhlášeno
celostátní pátrání z důvodu dodání do výkonu trestu odnětí
svobody. Osoba se má pohybovat na území města. Místní
znalost strážníků se opět vyplatila. Strážníci osobu dobře
znají již z minulosti, proto je snadné vytipovat lokalitu města, kde se bude pohybovat. Brzké ranní hodiny, ale i trocha
štěstí na straně strážníků a osoba je zadržena po třech minutách od obdržení poznatku v ulici Domažlická. Strážníci
osobu předávají Policii ČR k provedení dalších úkonů.

5. října, 18.52
Strážník se v době osobního volna dozvídá o krádeži notebooku z kabiny dodávky v Olivově ulici. Po vyhodnocení
záznamu městského kamerového dohlížecího systému
bylo zjištěno, že pachatel skutku spočívajícího v odcizení
tašky s přenosným počítačem a dalšími osobními věcmi byl na místo přivezen osobním vozidlem. V místě se
nejdříve nějaký čas pachatel pohybuje a komunikuje s dalšími osobami, které se na odcizení věcí spolupodílely.
Z pohledu kamer jsou prověřeny i další lokality města, kde
byl výskyt vozidla a stejných osob též zaznamenán. Je tak
zjištěn podrobný popis osob, ale i vozidlo včetně registrační značky. Strážníci provádějí lustraci vozidla, je zjištěn
jeho provozovatel, a veškeré poznatky předávají Polici ČR.

Strážníci jsou vysláni k agresivnímu
pacientovi do říčanské nemocnice.
Po příjezdu na místo je zjištěno, že již k ničemu nedochází. Personál nemocnice strážníkům sděluje, že se jednalo o muže, který se domáhal léků
na vystřízlivění pro svou matku. Muži byl personálem vysvětlen postup výdeje léčiva, který odmítal akceptovat. Muž se
choval vulgárně a agresivně. Bouchal a kopal do všech dveří
v prostorách nemocnice, a personálu nevybíravě sděloval,
že je fyzicky napadne. Muž se z ničeho nic, ale již v přítomnosti hlídky strážníků, do nemocnice vrací a opět se chová
agresivně. Strážníci jej z areálu nemocnice vykazují. Po dohodě s vedením nemocnice je vstup do vnitřních prostor
nemocnice z preventivních důvodů uzamčen. Za necelé dvě
hodiny se strážníci do nemocnice vracejí řešit situaci znovu.
Agresivní muž se do areálu nemocnice vrací, je přivezen skupinkou osob, která též vyhrožuje újmou na zdraví personálu
nemocnice. Na místo míří i hlídky Policie ČR, jelikož se jedná o větší počet agresivních osob. Muž je na místě policisty
zadržen a převezen na služebnu. Skupinka ostatních osob jej
ale neustále v jeho jednání podporuje i přímo před služebnou
policie na Masarykově náměstí. Vedení nemocnice uzavírá
z bezpečnostních důvodů celý areál nemocnice a na místě
zůstávají tři strážníci až do brzkých ranních hodin a v areálu
nemocnice hlídkují.

12. října, 08.56

8. října, 01.07
Pomalu jedoucí vozidlo v Rooseveltově ulici zaujalo autohlídku strážníků. Zdá se, že řidič vozidla má značný problém udržet vozidlo v jízdním pruhu, proto jej strážníci
zastavují a kontrolují. Při kontrole je zjištěno, že řidičem
je cizinec, který poskytuje taxislužbu dvěma osobám sedícím na zadním sedadle. Vše je v pořádku, včetně všech
dokladů. Nejistá jízda byla způsobena neznalostí řidiče při
orientaci ve městě. Osoby sedící na zadním sedadle, však
působí značně nervózně. Strážník si všímá jedné z osob, jak
na okamžik drží v ruce mezi prsty průhledný sáček s bílou
krystalickou látkou. Sáček je ihned odhozen do prostoru
podlahy vozidla tak, aby nebyl tento pohyb strážníkem zaznamenán. Jelikož vzniklo důvodné podezření, že osoba se
dopouští trestného činu a přechovává omamné a psychotropní látky, byla vyzvána, aby vystoupila z vozidla a prokázala svou totožnost. Sáček s bílou krystalickou látkou je
ponechán ve vozidle a na místo je přivolána hlídka Policie
ČR. Osoba tvrdí, že u sebe více sáčků nemá a podrobuje se
na místě orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu
a omamných a psychotropních látek. Následně je předána
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Strážníci na základě telefonického oznámení vyjíždějí
zkontrolovat zaparkované osobní vozidlo na parkovišti
u koupaliště Jureček. Řidič vozidla si vozidlo řádně po odchodu nezabezpečil a ponechal otevřené okénko. Strážníci nejdříve vozidlo kontrolují a lustrací zjišťují provozovatele, kterého se pokoušejí kontaktovat. Toto se nedaří.
Strážníci nahlížejí do vozidla, jelikož se zde nacházejí písemnosti, které by mohly vést k osobě, která vozidlo v místě ponechala a řádně nezabezpečila. Pohledem do vozidla
je však zjištěno, že se zde nacházejí chemikálie sloužící
k výrobě omamných a psychotropních látek, sáčky určené k jejich distribuci a stříkačky. Daří se zjistit pravděpodobného řidiče vozidla. Řidič, který ﬁremní vozidlo užívá,
bude muset vše vysvětlit Policii ČR, které byla celá událost
předána k dořešení.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení přátelé,
měsíc opět utekl jako voda a my jsme tu znovu se svým
pravidelným příspěvkem. Krásné podzimní počasí nám
přálo po celý říjen, proto mohla naše mládež dokončit
opravu jejich tzv. „kutlochu“. Je to prostor, kde mají pro
své tréninky a soutěže veškeré vybavení. Jelikož se na něm
podepsal zub času, bylo potřeba jej opravit, aby nám mohl
dále sloužit a nespadl nám, jak se říká, na hlavu. Mládež
se nebojí žádné výzvy, proto se do opravy pustili svépomocí a o to větší z toho mají radost. Věnovali tomu opravdu
mnoho času a zvládli při tom i trénovat a soutěžit. Naposledy se ukázali na soutěži tzv. ZPV (Závod požárnické
všestrannosti) kde 5členné týmy plní různé úkoly, jako
je například střelba ze vzduchovky, základy topograﬁe,
uzlování, základy první pomoci atd. A jak si vedli? Mladší skončili na 14. místě, starší sk. A 4. místo a sk. B 19.
místo., dorost 4. místo. Za jednotlivce skončil Michal V.
na 4. místě a Ondřej Č. na 2. místě. Všem gratulujeme
a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.
Jednotka měla jen pár výjezdů, a to 20. 9. zálohu na vlastní stanici, 21. 9. požár OA, 25. 9. čerpání vody a 12. 10.
dopravní nehoda dvou OA (osobní automobil). V průběhu září jsme se v jednotce rozloučili s Jarouškem, který však nadále zůstává členem sboru. Po dobu působení
v jednotce vykonával funkci strojníka a velitele družstva.
Má za sebou nespočet výjezdů a stále je pro nás vzorem
a jsme na něj náležitě hrdí. Činnost v jednotce ho velmi
naplňovala a nám vždy předával a vlastně stále předává
cenné rady a zkušenosti. Nyní se již věnuje převážně funkci rozhodčího, a to až na krajské úrovni, a pomáhá nám
s renovací a údržbou historické techniky. Za jeho působení v jednotce mu patří velké díky, velmi si toho vážíme.
Rozloučení proběhlo na Marvánku, kde mu před nastoupenou jednotkou náš velitel poděkoval a předal dary. Gratulace mu patřila i od ostatních členů jednotky a dalších
přátel.
Když jsme v roce 2021 dělali v Říčanech první závod
TFA v rámci Pražské a středočeské ligy, odstartovalo to
v našich řadách zájem o TFA. Dokazují to stále se zlepšující výsledky a účast na mnoha soutěžích. Vrchol letošního soutěžení pro Honzu Ráže byla účast na MČR TFA
ve Štramberku, kde zastupoval ve své kategorii Středočeský kraj a vybojoval 21. místo. Za ženy jsme měli Janu Stárkovou, která se účastnila Akademického MČR TFA v Ostravě a vybojovala 16. místo. Pokud jsem již psal o takto
vysokých a prestižních soutěžích, tak je nutné zmínit, že
naše členka Nina Šafránek Vaněčková se zúčastnila jako
rozhodčí na MČR v šedesátkách. Je vidět, že okresní, krajské a ani celorepublikové soutěže nám nejsou cizí a můžeme tak být hrdí, že nás takto přátelé reprezentují. Za sbor
děkuji a gratuluji.

Na závěr bych chtěl apelovat, abyste dbali na své zdraví,
a to především při topení ve svém domě. Výrazně pomoci může například umístění detektoru na přítomnost CO,
tedy oxidu uhelnatého, který je životu nebezpečný; je bezbarvý, bez zápachu a chuti. Říká se mu tichý zabiják, a to
zcela oprávněně, protože již při velice malých koncentracích se pevně navazuje na krevní barvivo namísto kyslíku
a může tak způsobit bezvědomí a následně i smrt. Pokud
se vám rozezní detektor CO, ihned je nutné větrat a opustit místnost. V rámci prevence je určitě nutné nechat zkontrolovat spalinové cesty a zařízení, ve kterém spalování
probíhá. Více informací o prevenci a příznacích při úniku
CO lze získat na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Již
jen popřeji klidné a pohodové dny.
David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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PŘÍRODA
Říčanska
Ježci
Ježek se přizpůsobil měnící se
krajině a naučil se žít v zahradách. Lidé mají ježky v oblibě
a na podzim se jim snaží pomoct.
Kdy je ale dobré ježka zachraňovat?
Ježci patří do skupiny hmyzožravých savců. V Africe, v Evropě a v Asii jich žije asi 15 druhů.
Na našem území se prolíná hranice
výskytu ježka západního (Erinaceus europaeus) a ježka východního (Erinaceus roumanicus).
Nejsnazším rozlišovacím znakem
mezi nimi jsou bodliny. Ježek západní má pravidelně pruhované
bodliny, které směřují dozadu jedním směrem. Ježek východní má
bodliny nepravidelně pruhované
nebo i jednobarevné, které rostou
všesměrně a neuspořádaně. Na Říčansku je častější ježek západní.

Ježek západní

V červnu rodí samice v hnízdě holá
mláďata. První malé bodliny vystupují z kůže až po několika hodinách. Do dvou dnů je pak nahradí
nové pevnější bodliny. Ježčata chodí s matkou dva měsíce. V prvním
roce života zahyne až 70 % mladých ježků, a to hlavně během zimy
nebo pod koly aut.
Během noci nachodí ježci kolem
1 km. V posledních letech, kvůli
novým bytelným plotům, je pro
ježky stále obtížnější volně procházet zahradami. Možností, jak to
změnit, je do plotů zabudovat malé
přízemní průchody.
Ježci přečkávají zimu ve stavu
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ZDROJ: WIKIMEDIA COMMONS

Poté, co se ježci na jaře probudí,
musí se vykrmit. Žerou hlavně slimáky, žížaly, brouky a další hmyz
včetně jeho larev. Občas nepohrdnou drobným obratlovcem, třeba
žábou. Ježci špatně vidí. Během
noci hledají potravu skvěle vyvinutým čichem a jsou při tom docela
hluční – hlasitě funí a dupou.
Díky kožnímu vaku se ježek umí stočit do pichlavé koule

hibernace. Na chráněném místě
v křoví, pod hromadou dřeva apod.
si staví hnízdo z listí vystlané trávou. Ke spánku se ukládají podle
počasí, obvykle koncem října
a v listopadu. Když usnou, jejich
teplota klesne k 5 °C. Až do jara si
musí vystačit s energií ze svých tukových zásob.
Pro úspěšné přezimování potřebuje mít ježek v listopadu hmotnost
minimálně 600 gramů. Často se
ale na podzim zachraňují jedinci,
kteří naši pomoc nepotřebují. Větší zdravé ježky nechejte na místě!
V Říčanech vyzvedávají zvířata

v nouzi ošetřovatelé Záchranné
stanice pro handicapované živočichy Vlašim. Můžete je kontaktovat
rovnou na tel. čísle 777 800 460.
Muzeum Říčany slouží během otevírací doby jako odběrové místo,
odkud každoročně do Vlašimi putuje mnoho zraněných zvířat a malých ježků.
Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz
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Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908

Včelařem být?
Co vlastně vede člověka začít chovat včely?
Často nevyhnutelné pokračování v rodinné tradici. To
se pak dědí nejen včelstva a vybavení kolem nich, ale
hlavně rady a zkušenosti předchůdce, které jsou k nezaplacení. Pokud člověk začíná bez rodinných zkušeností ve včelařském směru, ale kvůli lásce k přírodě,
z vize sklenic medu, z představy krásné dekorace úlů
na zahradě či jiné, je cesta samozřejmě složitější.
Přesto se většinou začne koupí úlů se včelami.
Ale co ty rady? Ty se začnou shánět, kde se dá. Od internetu přes rady méně či více zkušených včelařů, až po prokousávání se množstvím včelařské literatury. Informací je
takové množství a často tak rozporuplných (Zeptej se pěti
včelařů na radu, dostaneš šest různých odpovědí – včelařské pořekadlo), že se v tom začátečník ztrácí.
Proto je dobré před pořízením si včelstev začít nejprve teoretickou částí a nějakou dobu pouze u ní setrvat. Někdy
totiž už tady zjistíte, že včely potřebují víc péče, než jste si
mysleli, a že to rozhodně není jen o medu. Je několik cest,
jak se začít v oboru vzdělávat. Je možnost začít dálkově
(mluvíme-li o dospělém pracujícím člověku) studovat obor
Včelař na některém ze středních učilišť, nebo se může absolvovat vybraný kurz pro začínající včelaře, nejlépe vícevíkendový. Zde bývá často možnost založit si vlastní včelstvo,
na kterém se nabyté vědomosti pod dozorem praktikují. Při
této praxi se také někdy zjistí do té doby netušená alergie
na včelí bodnutí a je po včelaření. Také lze absolvovat různé
přednášky, semináře s názornými ukázkami, či jen najít si
trpělivého zkušeného včelaře, kterému můžete tzv. „chodit
koukat přes rameno“. Hlavním cílem těchto vzdělávacích
procesů ale je pochopit chování včel ve všech souvislostech, protože z toho je potřeba při chovu vždy vyjít. Výběr
kvalitní literatury se včelařskou tematikou je toho nedílnou
součástí. Vrátíme-li se do historie, potřeba vzdělávání včelařů sahá už do 18. století, kdy včelařské učebnice začaly vycházet. A nemusíme chodit daleko, i mezi námi, říčanskými
včelaři, se v minulosti objevily osobnosti, které své bohaté
zkušenosti ve včelařské praxi přenesly do písemné podoby
za účelem vzdělávání včelařů dalších.
František Wohnout v roce 1909 sestavil knihu „Včelařova
čítanka“, která se nejen na svoji dobu jeví učebnicí převratnou, a Otakar Brenner z Babic u Říčan a jeho „Zákonitosti včelstva“, vydané v roce 1969. Společné tyto knihy
mají nejen to, že je napsali říčanští včelaři, ale především,
že pojednávají o chování včel a jejich neměnných zákonech. Zejména u Brennerových „Zákonitostí“ se kniha
ukázala natolik nadčasovou, že stálo za to ji znovu vydat
v původní podobě v roce 2022. Za podpory i ZO ČSV Říčany.
Vaši říčanští včelaři
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Proč nás bolí na podzim více hlava?

inzerce

Těší se na Vás Ivana Kabelková,
výživový poradce,
Bylinná lékárna, Říčany

inzerce

Bolesti hlavy mají různorodou příčinu, kde nejčastější
bývá nedostatek tekutin a vitaminů. Dále se jedná o migrénu, únavu, stres, nedostatečný pitný režim, úbytek
energie z příjmu potravy, přetížení krční páteře, ale také
dlouhý pobyt v létě na denním slunci. Ze závažnějších
onemocnění se může jednat např. o vysoký krevní tlak,
mozkovou mrtvici, onemocnění očí nebo se bolest může
objevit po nějakém úrazu hlavy. Je důležité zodpovědně
přistupovat k našim pocitům a pokud se bolesti pravidelně vrací a jsou četnější, je důležité vyhledat včas lékaře specialistu.
Přicházející podzimní migréna
Podzimní dny nepřináší jen krásně zbarvenou přírodu,
ale také častější rýmu, kdy uléháme s chřipkou do peřin

a několik dní zápolíme nejen s bolestí hlavy. Ale proč
máme v období podzimu a zimy častěji úpornou migrénu? V chladném období snáze podléháme virovým
infekcím, také nepříjemným bakteriím, protože vlivem
nízkých teplot dochází přirozeně ke snížení naší životosprávy. Méně se hýbeme, více odpočíváme a mnohdy
i více a nepravidelně jíme. Bolest hlavy v tomto období
se od té běžné v mnohém liší. Bolest cítíme jako tupou,
tlakovou někdy svíravou bolest na temeni hlavy často doprovázené s pnutím v šíjové oblasti. Bolestivé záchvaty
můžou trvat minuty, ale i dny.
Předejít můžete těmto nepříjemnostem dostatečným
oblékáním, které nás chrání před prochladnutím. Právě
velké množství tělesného tepla odchází hlavou, proto je
důležité myslet včas na pokrývku hlavy. V případě pocitu
únavy si dopřejte dostatečný odpočinek, nepřemáhejte
se! Vyhýbejte se konzumaci studených nápojů venku
v chladném prostředí. Dopřejte
si šálek horkého bylinkového
čaje nebo husté zelné polévky
s kořením kari a s vejcem.
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KPZ v roce 2022

Model je jednoduchý – na začátku sezony se domluví skupina lidí
s vybraným zemědělcem, že chtějí
pravidelně dostávat právě sklizenou úrodu. Na jaře hlavně saláty a ředkvičky, přes léto rajčata
a okurky a na podzim zelí a dýně.
Farmář má díky tomu přehled, kolik toho potřebuje vypěstovat, a má
pro svoji úrodu zajištěný odbyt. My
podílníci máme za to přístup k čerstvé zelenině, která nemusela projít dalekou cestou přes velkosklady

FOTO: EKOCENTRUM ŘÍČANY

Blíží se konec roku a nastává čas
bilancování. Komunitou podporované zemědělství, které v České
republice oslovuje stále více lidí, si
i v Říčanech nachází už pátou sezonu své příznivce.

a supermarkety. V letošním roce si
pro svoji zeleninu, ale i pro ovoce,
mléčné výrobky a vejce, chodilo
více než 80 lidí. S většinou z nich
jsme se setkávali jednou za dva
týdny při pravidelných výdejích
na Dvorku Muzea Říčany, nepotřebnou natí jsme nakrmili králíky
a společně jsme si užívali čas při

povídání a sdílení receptů na zeleninové pochoutky.
Také KPZ Říčany se pomalu připravuje na zimu, stejně jako naši
zemědělci Milan Dvořáček a Vojta Králíček, kteří nachystají půdu
tak, aby nám opět od května mohla
dodávat zdravé bohatství na naše
stoly.
Alžběta Macková
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Nová říčanská optika POP OPTIK překvapuje
profesionalitou, prostředím i ochotou personálu
V Říčanech byla nedávno otevřena
nová optika POP OPTIK. Moderně
zrekonstruovaný interiér, ochotný
personál a profesionalita přináší
občanům našeho města skvělé služby v této oblasti. Prodejnu najdete
v ulici 17. listopadu, hned vedle
hodinářství U Mikešů, zhruba 300
metrů od náměstí. Mnoho obyvatel
Říčan se mohlo se jménem POP
OPTIK setkat již na našich Slavnostech vody, jejichž partnerem
byla právě zmíněná optika.
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delný servis brýlí, kdy vám zde brýle
vyčistí a seřídí, aby vám vydržely
v perfektním stavu co nejdéle.
S příchodem podzimu se brzy stmívá a zejména řidiči mívají často
problém s viděním. Vidění jim často komplikují nepříjemné počasí
a zhoršené světelné podmínky. Právě v tomto období optika doporučuje
vyzkoušet speciální brýlová skla pro
řidiče ZEISS DriveSafe. Díky těmto
čočkám uvidíte lépe za tmy i za špatného počasí, ochrání vaše oči před
odrazy světla a zaostříte díky nim
mnohem snadněji a na mnohem více
věcí – rychle a opakovaně. Navíc
po řízení nebudou vaše oči tak unavené. POP OPTIK, jakožto SPECIALISTA na brýlová skla ZEISS, může
svým zákazníkům nabídnout široký
výběr skel té nejvyšší kvality. Kromě
brýlových skel pro řidiče mají v nabídce multifokální, jednoohniskové,
ofﬁce/kancelářská skla nebo také
v dnešní době potřebná skla s ochranou proti modrému světlu či skla
SmartLife, která ocení všichni ti,
kteří používají denně moderní mobilní zařízení.
V POP OPTIK už jsou na novou
sezonu připraveni! Při návštěvě
budete překvapeni rozmanitým
výběrem dioptrických i slunečních
brýlí na sezonu podzim a zima

2022/2023. K výběru je celá řada
světových značek od známých brýlí
Ray-Ban, přes mladistvou Carreru, Polaroid či Tommy Hilfiger, až
po luxusní Dior či Gucci. Všechny
brýle v POP OPTIK jsou vyrobeny
v Evropské unii či v USA. Výjimkou nejsou ani brýle ruční výroby.
Kvalita se vyplatí nejen u dioptrických obrub, ale i u slunečních brýlí,
kde si můžete být jisti tím, že brýle
zde zakoupené váš zrak skutečně
ochrání. Hrozí zde ale nebezpečí,
že si z takového množství krásných
brýlí nedokážete vybrat pouze jedny. I na to má optika řešení. Můžete využít akce 1+1, kdy si vyberete
dvoje dioptrické brýle, ale zaplatíte
pouze jedny.
Na každého z nás ale dopadá všudypřítomné zdražování. Pokud se
v tuto chvíli necítíte na nákup nových
brýlí, ale víte, že už přes svá stávající skla špatně vidíte, navštivte POP
OPTIK, kde vám vymění skla se 40%
slevou i do vašich stávajících obrouček. Takhle akce je opravdu unikátní
a byla by škoda ji nevyužít.
Naší novou říčanskou optiku
můžete navštívit každý všední den
a pokud si přejete rovnou i změřit
zrak, můžete se z pohodlí domova
objednat na přesný čas na webových stránkách www.popoptik.cz.
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inzerce

Kromě moderního a velmi příjemného interiéru se můžete těšit také
na nadstandardní péči. POP OPTIK si zakládá na individuálním
profesionálním přístupu a odborné péči o každého zákazníka. Při
každé návštěvě je samozřejmostí
měření zraku na nejmodernějších
přístrojích vedené optometristou.
Následně odborník doporučí vhodnou korekci a také pomůže s výběrem obrub v případě, že budete
potřebovat brýle. Profesionální optometrista dohlédne na to, aby vám
obruby sedly nejen vzhledově a byly
pro vás klenotem, který budete hrdě
nosit, ale klade důraz také na jejich
dokonalé padnutí, které vám zajistí maximální pohodlí při nošení,
a především správnou funkčnost.
Důležité jsou také detaily a u brýlí
toto platí dvojnásob. Ergonomické
protiskluzové nožičky jemně zvyšují přilnavost ke spánkům a zajišťují,
že se brýle ani nehnou. Minimalistické ergonomické polštářky zase
pomáhají v držení brýlí na nose.
S tím vším vám v POP OPTIK poradí. Pokud se rozhodnete pro kontaktní čočky, nemusíte se ničeho
bát. Milá obsluha prodejny vám dle
vašeho životního stylu doporučí ty
nejvhodnější čočky a pomůže vám
také s jejich první aplikací. Milý
a chápavý přístup je pro tuto prodejnu charakteristický. Prodejem to
zde ale nekončí, do optiky se s brýlemi můžete vracet také na pravi-

Pro seniory

Říjnová jízda
Ano, čtete správně, jsme Domov
seniorů a říjen byl jedna velká jízda, pomalu se nám chce říci „jako za mlada“. Se skvělými
akcemi se u nás roztrhl pytel a tak trochu jsme nevěděli,
co dříve.
Prakticky jsme s velkou jízdou začali ještě na konci září, kdy
naše zařízení pořádalo už 12.ročník Sportovních her seniorů. Vždy zveme družstva z okolních a spřátelených domovů,
letos mezi sebou bojovalo deset týmů. Každý účastnící se
domov postavil na start jeden tým o třech hráčích. Soutěžilo se v sedmi disciplínách zaměřených na fyzické i mentální
dovednosti, případně jejich kombinaci. My máme velikou
radost, že tým, který reprezentoval náš domov, úspěšně vybojoval jedno z předních umístění. Odnesli jsme si krásnou
stříbrnou medaili a pocit veliké hrdosti. Zlatá medaile zůstala
vlastně taky v místě, putovala do sousedské DPS Říčany.
Začátek října přinesl hned dvě velké akce. 7.10. jsme dopolední vernisáží otevřeli výstavu Vzpomínky na tenkrát, která
se bude ve společných prostorách našeho Domova konat až
do 7.11.2022. Výstavou jsme navázali na reminiscenční aktivity, které zde v Domově průběžně realizujeme. Mezi exponáty najdete předměty z běžného života z doby před 50 lety
a více. Navštívila nás i paní učitelka Jana Michaličková z MŠ
Čtyřlístek se svou třídou Zajíčků a přinesla nám kytičkové
pozdravy. Mezigenerační spolupráce má v našem zařízení
pevné kořeny, budujeme krásné vztahy mezi starší generací
a dětmi a společně tvoříme mnoho prospěšných projektů.
Děti se k nám jako obvykle velmi těšily. Bylo to krásné zahájení plné emocí.
Ještě tyto emoce ani nevyhasly a přišel další týden a s ním
hned v pondělí 10.10. další velká sláva plná radosti. Čekalo
nás Slavnostní odpoledne a vyhlášení literární soutěže „Pošlete vzkaz příběhem“, kterou v rámci projektu Oživíme Česko vyhlásila VZP, a.s. Z našeho zařízení se účastnili za pomoci aktivizačních pracovnic čtyři klienti, z nichž jeden v rámci
své kategorie vyhrál hlavní cenu. Zástupci organizátorů tak
přijeli přímo za námi, resp. za vítězkou. Jsme právem pyšní
na naši obyvatelku, paní Marii Čermákovou (92 let), která
svým příběhem „Křížem krážem aneb Jak jsme cestovali“ okouzlila hodnotící komisi a řadu dalších čtenářů. VZP,
a.s. si pro zařízení, z něhož vzešel výherce, připravila řadu
krásných cen v celkové hodnotě 30.000 Kč, které naši klienti
rádi využijí. Pogratulovat výherkyni i ostatním účastníkům
přijeli i zástupci města Říčany. Velikou radost jsme měli také
z návštěvy zástupce našeho zřizovatele, radního Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí, pana Mgr. Martina Hrabánka; stejně tak i z návštěvy Ing. Haliny Trskové, místopředsedkyně představenstva VZP, a.s. a duchovní matky celého
projektu. Mezi gratulanty nechyběli zaměstnanci a ostatní
obyvatelé Domova. Velmi příjemným zpestřením celého odpoledne bylo i nesmírně srdečné a chytlavé vystoupení zpěvačky Heidi Janků. Děkujeme za krásný projekt i slavnostní
momenty. A u nás v zařízení zřejmě neplatí heslo „do třetice
všeho dobrého“, protože s hezkými momenty ještě nekon-

číme. Sérii úspěchů našich obyvatel na poli sportovním završil v půlce října náš tým složený ze tří trénovaných klientů
na Chodovské šipce, kterou již tradičně pořádá Domov pro
seniory na pražském Chodově. Jsme pyšní, že se nám letos
podařilo získat první místo a vybojovat zlatou medaili.
Rádi bychom na stránkách tohoto časopisu poděkovali všem
našim aktivním klientům, kteří se do soutěží a podobných
výzev zapojují a kteří reprezentují náš Domov. Každé jedno ocenění nám udělá velikou radost. Nesmírně si vážíme
jejich nasazení a úsilí. Obdivujeme, s jakou výdrží se občas
i po večerech schází a trénují disciplíny, o kterých vědí, že
se na sportovních hrách objeví. Je na místě tady poděkovat
i personálu, zejména děvčatům z aktivizace, s jakou trpělivostí naše klienty na všechny ty soutěže a klání připravují
a pomáhají jim. A nemyslete si, že jsme všechny své síly vydali na náš aktivní říjen. Listopad čeká a spolu s ním spousty
plánů. Těšíme se na poslední opékání špekáčků v tomto roce,
dušičkové dýňování, předadventní loupání ořechů a přípravy
na pečení, setkávání s dětmi z MŠ Čtyrlístek, na cestovatelské besedy a spoustu dalšího.

Domov Pod Kavčí Skálou

Hledá na 1 den v týdnu výpomoc
do prádelny.
Pracovní poměr – DPP, vhodné
i pro maminky na MD.
Pro více informací kontaktujte ředitele domova
pana Ing.Bc. Václava Bráchu, MBA
(reditel@domovpks.cz, tel.: 608041545)
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z nového skautského domova

NAMASTE NEPAL – CYKLOTROPHY 2022

Letošní Cyklotrophy se neslo v rytmu Nepálu – hudba, jídlo, víno
a hlavně soutěže. Namaste Nepal
– 24. 9. 2022 od 14:00 to vypuklo
u skautské klubovny v Říčanech.
Dvacet šest statečných týmů na kole
se postupně postavilo na startovní
čáru a začalo se zostra! Ulovit yaka,
poté se vydat na další nepálská dobrodružství. Trasa kola dlouhá přibližně 10 km, časový limit 2 hodiny a 20
stanovišť, kde šlo nejenom o rychlost, ale i přesnost, dobrou mušku,
trpělivost či znalosti. Mezi disciplíny
patřil třeba lanový most přes trhlinu
ledovce, sherpa job, popasovat se
s útoky opic a dostat se do kláštera,
vybarvování mandaly, odchyt nepálských zvířat, osmitisícovky Nepálu
a mnoho dalšího. Na konci, u skautské klubovny, pak bylo občerstvení:
Dal Bhát a masala tea. Díky všem,
co dorazili a snad si s námi nepálské
dobrodružství užili. Děkujeme městu Říčany za ﬁnanční podporu akce,
skautům ze 4. oddílu Jelenů a Kolovratským skautům za obsazení stanovišť a všem, co jste s námi strávili
krásný babí den.
Za organizační tým
Markéta Hubínková
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To, že je Komunitní centrum Říčany
organizací, která pomáhá seniorům,
osobám se zdravotním postižením
a také rodičům s dětmi v tíživé situaci, se dozvěděli senioři na společném
setkání v Kulturním centru Labuť.
Děkujeme za pozvání na tuto milou
společenskou akci, kterou organizovalo město Říčany. Snažíme se dělat
vše pro to, aby o naší práci vědělo co
nejvíce lidí a tím se naše pomoc dostala tam, kam má. Pomoc není pro
tým Komunitního centra jen prázdné
slovo, ale opravdový skutek. Bohužel
je pravdou, že nemůžeme vyhovět
všem. Poslední dobou přibývají dotazy na poskytnutí celodenní asistence
u osob s Alzheimerem. To bohužel
není v našich silách, naše kapacity
jsou limitovány počtem zaměstnanců
a s tím spojeným ﬁnancováním lidí
v KCŘ.
Přibývají také rodiny s dětmi, které jsou
někdy opravdu v těžké životní situaci
ne vlastní vinou. Obdivuji každého,
kdo si uvědomuje, že musí věci řešit
a neschovávat se před problémy. Jsem
ráda, že kolegyně, které mají tuto oblast
na starosti, jednají pružně a pomoc ať
již ve formě potravinové banky, osobního terapeutického rozhovoru s klienty,
který leckdy pomáhá nejvíce, funguje.
Rodiče, kteří nevědí jak dál, mohou načerpat novou energii, sdílet své zkušenosti a využít možnosti přijít ve středu
23. listopadu k nám do Komunitního
centra Říčany na první „let komunitním
balónem“. Příspěvek na klub je opravdu
symbolický, a to 50,- Kč na drobné občerstvení. Přihlásit se můžete do 18. listopadu 2022 telefonicky na 737 536 205
nebo e-mailem lucie.sochurkova@kcricany.cz. Těší se na vás Lucka a Jindřiška.
Nezapomeňte sledovat naše webové
stránky, záložku Aktuality, kde najdete potřebné informace se sociální
tématikou.
S úctou Pavlína Šantorová
Filková, ředitelka společnosti

Pokud se chcete i Vy stát
patronem Komunitního
centra Říčany a podpořit
nás v naší práci, ozvěte se
nám. Veškeré informace
o naší organizaci, podrobné kontakty i návod, jak
nás podpořit, naleznete
na internetových stránkách
www.kcricany.cz.
E-mail: info@kcricany.cz,
tel. 774 780 141 nebo
737 587 130, Osobní asistence: tel. 604 522 625, Program pro
rodiny: tel. 737 536 205
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Doučování dětí s Klubem Cesta
Nevíš si rady s učením a potřebuješ pomoct? Nemá se s tebou
doma kdo učit? Pomůžeme ti najít
motivaci a udělat z učení zábavu!
Nabízíme individuální či skupinové doučování zaměřené na doplnění látky, přípravu domácích
úkolů a pomůcek do školy, motivační hry a aktivity, pro ZŠ i SŠ,
bezplatně, osobně nebo online.
Doučování probíhá v rámci projektu „Doučování žáků škol – Re-

alizace investice 3.2.3 Národního
plánu obnovy“, který je financován
Evropskou unií – Next Generation
EU.
Pro více informací piště
na mail lucie.vyslouzilova@
cestaintegrace.cz
fcb @klub.cesta
IG #klubcesta
Tereza Zajíčková,
vedoucí Klubu Cesta

Občanská poradna
v Říčanech
Nabízí zájemcům ve složité
životní situaci sociální a právní,
dluhové poradenství a poradenství pro oběti domácího násilí
a trestných činů.
Zájemci se mohou na poradnu
obracet osobně vždy v pondělí a ve středu 9:00- 12:00,
13:00- 17:00, dále v úterý
i ve čtvrtek po předchozím
objednání.
Adresa:
Masarykovo nám. 6/17,
Říčany (1. patro).
Telefon: 312 315 284,
email:
poradnaricany@cestaintegrace.cz.
Poradenství může být pro
klienty zdarma díky finančnímu
přispění Středočeského kraje,
Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva spravedlnosti
ČR a města Říčany.

46

texty.kuryr@ricany.cz

Pro děti a rodiče

Mraveniště šlape
na plné obrátky
HALLOWEENSKÁ DRAKIÁDA – v říjnu se uskutečnila první mraveništní drakiáda. Počasí nás trošku
pozlobilo, ale akce se nakonec vydařila. Na děti čekaly
soutěže o krásné ceny, spoustu tvoření na dračí a halloweenské téma a na závěr se ti nejodvážnější mohli
s přibližující se tmou zúčastnit večerní bojovky. Akce
se mohla uskutečnit díky ﬁnanční podpoře města Říčany, za což velice děkujeme!
MRAVENČÍ ŠKOLIČKA – školička pro naše nejmenší skvěle připravuje děti na vstup do mateřské školy.
V uplynulém měsíci jsme se zaměřili na základní „odvykací“ cviky od nejbližších, na první pravidla, která budou dítě provázet po celou předškolní i školní docházku.
Věnovali jsme se podzimnímu tvoření – malovali jsme
jablíčka, zavařovali houby, vyráběli dračí zápichy do květináče a mnoho dalšího. Děti byly úžasné a moc se jim
u nás líbilo.
KERAMICKÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
V LISTOPADU
Čtvrtek 3. listopadu 18:30 – 21:00 s Evou
Čtvrtek 17. listopadu 18:30 – 21:00 s Evou

Sobota 12. listopadu 9:00 – 11:30 se Štěpánkou
Sobota 26. listopadu 9:00 – 11:30 s Katkou
MATEŘSKÉ CENTRUM
Mumspace – prostor pro mámu. Nabízíme čím dál zajímavější témata. Na listopad pro vás máme nachystány
tyto kurzy, posuďte sami:
1.11. - Jóga pro maminky (a děti)
8.11. - Přirozený porod a asistence duly u porodu s Janou
Dvořákovou
15. 11. - Swap dětských podzimních a zimních věcí
22.11. - Diastáza s Kamilou Veselou
29.11. - Homeopatie s Helčou
Pro více informací sledujte www.mraveniste.info, nebo
facebook Mraveniště, centrum volného času. Do většiny
kurzů je možné vstoupit i v jejich průběhu, cena je dopočítána dle počtu zbývajících lekcí. Milí rodiče, vaše děti
jsou báječné!
Nina Šafránek,
koordinátorka Mraveniště
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Ze života škol(ek)

LESNÍ ŠKOLKA

RODINNÉ DOPOLEDNE

PODZIMNÍ SLAVNOST
A OTEVŘENÍ ZAHRADY
I přes vydatný déšť jsme se v říjnu sešli
na naší letošní první společné slavnosti.
Přivítali a přijali jsme mezi sebe nové
Pramínky – rodiče a děti, které přicházejí do školky prvním rokem. Slavnostně
jsme otevřeli zahradu. Zazpívali jsme
si podzimní písně a poděkovali Matce
Zemi za její úrodu a dary. Ochutnali jsme
mnoho dobrot ze stolu hojnosti a také
čerstvý mošt z vlastních jablíček. Daří se
nám úrodu s pomocí rodičů zpracovávat,
máme radost, že nepřijde vniveč.
Rodinné dopoledne i v tomto roce
Lesní dopoledne je prostor pro ženy
s malými dětmi, které ještě nechodí
do školky, ale chtějí se setkávat. Místem
setkávání je od září nově Zahrada. Setkání probíhají každý čtvrtek od 10 do 12
hodin, cena je 150 Kč. Program můžete
sledovat na našem webu https://www.
lesniklubpraminek.cz/lesni-dopoledne/.
Přihlášení a informace u Lucie Hofírkové, lhoﬁrkova@gmail.com.

LESNÍ DRUŽINA

Společné zpívání
S naší bývalou průvodkyní, zpěvačkou
a tanečnicí Hankou Říhovou se pravidelně scházíme při společném muzicírování. Ladíme nástroje, ladíme hlasy,
velcí i malí dohromady. Zkoušíme
podzimní, ale už i zimní písně, které
si již brzy zazpíváme u příležitosti adventní spirály. Tmy přibývá, je milé setkávat se spolu a podpořit se navzájem
v této části roku. Vždy od 16.30 hod.
v Pramínku – 3. 11., 22. 11 a 24. 11.
Setkání mužů z lesních školek
v Pramínku
Přibývá lesních školek, přibývá
i mužů, které baví smysluplná práce

LETNÍ TÁBORY

s dětmi, venku. V Pramínku je průvodců mužů polovina, ale to je zatím
výjimkou. Ženy i v lesních školkách
výrazně převažují. V říjnu se sešla skupina mužů z českých lesních školek
u nás v Pramínku. Kolem ohně společně sdíleli svoje pocity, vize a ideály
týkající se práce s dětmi. Po společném večeru a přenocování se vydali
pěšky z Říčan (Světic) do lesní školky
Zahrádka v pražské Troji, inspirovali
se při návštěvě jiných lesních školek
a zažili vzdělávací semináře týkající se
lesní pedagogiky a agresivity.
Za Pramínek Irena Honsová

Akce v Zahrádce
Školní rok je
v plném proudu a my máme
za sebou několik vydařených akcí. Na konci září
jsme přivítali v naší školce černošského bubeníka, který u nás nebyl
poprvé. Předvedl dětem ukázky
africké hudby a tanců a následně si
děti vyzkoušely bubnování na bonga. Samozřejmě nechyběl ani společný černošský tanec. Bylo veselo
a bubnování děti velmi bavilo. Příjemným rozptýlením bylo také divadelní představení Koníček a štěstí,
do kterého byly rovněž zapojeny
i děti.
Zahájili jsme kurzy plavání v Aquapalace v Čestlicích. Na první lekci si instruktoři děti rozdělili do skupin podle
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jejich plaveckých dovedností, aby ti
zdatnější mohli dále své dovednosti
rozvíjet a začátečníci mohli postupně
překonávat strach či nejistotu v bazénu. Instruktoři mají velmi pěkný přístup k dětem, takže všechny děti jezdí
na plavání bez jakýchkoli obav.
V minulém čísle Kurýru jsme uvedli,
že jsme se vydali na celodenní pěší

výlet po okolí Říčan. Vzhledem k datu
uzávěrky pro příspěvky byla tato informace uvedena v přítomném čase,
z důvodu nepříznivého počasí se však
výlet v září neuskutečnil. Počasí se ale
umoudřilo a my jsme měli možnost
na výlet vyrazit v říjnu. Děti ze třídy
Třešniček, Hruštiček a Švestiček navštívily Japonskou zahradu, v okolních lesích a u rybníka Marvánku
poznávaly stromy, lesní plody i houby a volně si v přírodě mohly pohrát.
Bylo opravdu krásné počasí, takže byli
všichni i přes větší množství „ušlapaných“ kilometrů spokojeni. Zelená
třída se tentokrát výletu s ohledem
na vyšší počet malých dětí ve třídě
nezúčastnila. Už se ale těší, že něco
podobného určitě podniknou na jaře.
Kolektiv MŠ Zahrádka

texty.kuryr@ricany.cz
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Jsem dítě lesa – podívej, venku s kamarády je mi hej
Sotva si každé Koťátko a Štěňátko
v naší žluté školce Kuřátko uložilo bačkorky, prohlédlo
si všechny hračky a seznámilo se s novými kamarády, vydáváme se s dětmi do nedalekého lesa u rybníka
v Kuří. Ten je v očích dětí pohádkový i kouzelný. V jejich
fantazii si v něm hrají s čerty a čerticemi, sjíždí kopec
na stromovém skateboardu, řídí nejrychlejší kládovou
formuli světa, léčí stromy se strakapoudy. Klacíky dokážou proměnit v nůžky, hůl i lopatu. Bojují se zombíky
nebo kralují na pařezu. Navzájem si pomáhají s přenášením velkých klád, větší ve svahu brání menší před
zlým lvem… Les je zároveň nejlepší třída – poznáváme
stromy podle listů, pozorujeme barvící se listí i život
kachen na rybníce, hledáme schované houby, počítáme
a porovnáváme podle velikosti kaštany i žaludy a také
lesu pomáháme – sázíme naklíčené žaludy, aby mohly
vyrůst v majestátní duby. V lese je zkrátka krásně a my si
jej u nás užíváme, co můžeme.
Lucie Šůchová, zástupkyně ředitelky

Mateřská škola Větrník
Zdravíme vás z nové mateřské školy
Větrník, kde se postupně adaptujeme a rozjíždíme spoustu zajímavých
projektů. Zabydlel se u nás drak
„Školkáček“, který hlídá vstupní prostor a kterého si děti během
projektového dne společně vyrobily.
Od začátku školního roku se v atriu
za klavírního doprovodu paní učitelky Irenky Staňkové učíme nové
písničky a koledy, abychom se mohli
ukázat rodičům na Besídce s vánoční dílničkou. Každý měsíc k nám
do školky zavítá divadlo a v říjnu
proběhla soutěž „ O nejkrásnější
dýni“, do které se zapojili i rodiče.
Na návštěvě jsme také přivítali zástupce státní policie. Děti byly poutavým způsobem seznámeny s jejich
prací, upozorněny na bezpečnost
a na závěr si mohly prohlédnout služební automobil. V listopadu pojedeme do divadla Gong a čeká nás také
spousta zajímavých aktivit, kterými
si obohatíme vzdělávací proces.
Přejeme vám barevný a na zážitky
bohatý zbytek podzimu
Kolektiv MŠ Větrník
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SUNNY KIDS ŘÍČANY – laskavá
školka dostupná všem dětem
A je tu podzim! Kouzelný, barevný,
hřejivý podzim. A jak si děti v Sunny
Kids jedno z nejkrásnějších a nejbarvitějších ročních období užili?
Naše nejmenší děti v dětské skupině
byly velmi pilné a podzimních dnů
si užívaly v plném nasazení. Povídali jsme si o babím létě, učili jsme se
barvy a druhy ovoce a zeleniny, které
jsme i ochutnali. Vyprávěli jsme si
o podzimní sklizni a společně jsme
tvořili podzimní výrobky. Naučili jsme
se několik tematických básniček o zvířátkách. Také jsme vesele tančili, hráli
na hudební nástroje, zpívali a chodili
na procházky do přírody. A čeho jsme
si užili dozajista nejvíce? No přece
našich nekonečných hrátek v hromadách barevného listí provoněných
hřejivým podzimem a bylo nám společně krásně.

V mateřské škole jsme si podzim také
užívali plnými doušky. Přivítali jsme
naši milou rodilou mluvčí, Harriet Rogers, která k nám přijela až z dalekého
Aucklandu. Společně jsme se vzdělávali v českém a anglickém jazyce, učili
jsme se o kouzelně měnící se podzimní
přírodě, lesních zvířátkách, co se děje
na podzim se stromy a jejich plody a zvídavě jsme pozorovali dechberoucí barevnost přírody kolem nás. Cvičili jsme
paměť, upevňovali znalost abecedy,

předškolní matematiky a prohlubovali
jsme zrakové vnímání. Přiblížili jsme si
příběh svatého Václava a proč si připomínáme Den státnosti. Společně jsme
oslavili narozeniny dvou našich kamarádů a bylo nám báječně. Podnikli jsme
také výlet do Dendrologické zahrady
a stihli jsme i výlet vláčkem za honbou
kaštanů a dalších sezonních přírodnin,
z kterých jsme si vytvořili krásné podzimní dekorace. A jelikož jsme opravdu
školka v pohybu, tak jsme absolvovali
i podzimní kurz bruslení.
Prostě podzim v Sunny Kids byl jedinečně kouzelný, poučný, zábavný
a plný vzdělávacích a zábavných aktivit! A jaká dobrodružství plánujeme
pro naše sluníčka příští měsíc? Přijďte
se k nám podívat a dozvědět se více.
Těšíme se na vás, vaše Sunny Kids
Říčany, www.sunnykids.cz

Cesta za pokladem skřítka
Podzimníčka
ZačátPlujte s námi za poznáním! k e m
října se
už i naši nejmenší dvouleťáčci ze
třídy Želviček zabydleli ve školce
natolik, že jsme se mohli společně se staršími kamarády ze třídy
Delfínků a Žabek vydat na dobrodružnou cestu za pokladem,
kterou nám v NEMU každoročně
připravuje skřítek Podzimníček.
Že ho ještě neznáte? Tak poslouchejte: nejprve zaťuká na okno školky a láká nás ven, na cestu za všemi
barvami podzimu…
Hned na začátku té cesty hádaly děti,
po jakém ročním období má skřítek
jméno a jak toto období v přírodě
poznáme. Skřítkovi pak zazpívaly
písničku o dešti, kterou jsme se společně naučili během září, a přidaly
i několik říkadel a básniček o houbách. O něco tvrdším oříškem pak
bylo přiřadit nasbírané listy a plody
k těm správným stromům. Za odměnu jsme se mohli na chvíli promě-
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nit v ušáky a rozdat si zaječí závody
ve skákání nebo si zahrát na ptáčky
letící do teplých krajin. Dozvěděli
jsme se, jak daleko musí letět vlaštovky i čápi, nebo jak se starat o ptáčky, kteří tu s námi v zimě zůstanou.
O tom, co nejlépe pomáhá na kašel
a rýmu, jsme si povídali u šípkového
keře a snažili se nepopíchat si prstíky
při trhání šípků, a těšení na šípkový
čaj – však uzdravil i Křemílka s Vochomůrkou!
Při zpáteční cestě jsme znovu hádali
a také trochu počítali, kolik barev
najdeme na spadaných listech.

A představte si, při tom hledání listů
– on tam pod stromem doopravdy
seděl a čekal na nás! Skřítek Podzimníček i s pokladem!
Z listů, které děti nasbíraly, si pak
vyrobily každý svého malého skřítka domů a spolu s ním si odnášely
trochu zdravého mlsání z pokladu
– medík od včeliček, marmeládu
z hrušek a jablíček, voňavý lesní
čaj, také pár kaštanů a špejlí na vytvoření zvířátka. A hlavně podzimní
deníček se spoustou nápadů, které
můžeme během podzimu vyzkoušet. Třeba skákat do listí, najít pavučinu, ochutnat dýni, poslouchat
déšť, rozlousknout oříšek, skočit
do kaluže, pohladit mech, upéct
štrúdl, čichnout si ke skořici, pozorovat veverku, přejít po kamenech
potůček, postavit z kůry domeček
pro skřítka, nebo si opéct na ohýnku
jablíčko… Zkuste to s námi, podzim
je zkrátka báječné roční období!
Paní učitelky z MŠ NEMO,
www.nemoricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Výměnný pobyt 9. ročníku v partnerském městě Borkenu
V polovině září se 13 deváťáků a deváťaček vydalo
na jedenáctihodinovou cestu vlakem do německého
Borkenu. Čekal je tam týdenní výměnný pobyt v rodinách dětí, které navštívily naši školu letos v květnu. A jaké jsou jejich zkušenosti a dojmy z osmi dní
v zahraničí? Zeptali jsme se jich:
1. Partnerská škola v Borkenu – Weseke pro vás připravila bohatý program. Co tě nejvíc zaujalo?
Markéta: Nejvíc mne nadchnul den v zábavním Movie
Parku a také pro mne nový sport – dračí lodě.
Ondra, Bára Sch. a Bára P.: Nejvíce nás bavil zábavní
Movie Park a výlet na kolech do Nizozemí.
Kuba M.: Jízda na kole do nizozemského WInterswijku.
2.Bydleli jste v německých rodinách. Liší se nějak běžný
život české a německé rodiny?
Bára P: Přijde mi, že české děti více pomáhají doma.
Naty: Hodně rodin v Borkenu má hospodářská zvířata.
Mají také jiné stravovací návyky, překvapil mě párek
v polívce.
Adam a Marek: Nesundávají si boty (doma ani ve škole).
Anička: Překvapilo mne, že v neděli většina rodin nevaří oběd. Hodně se jí na snídani a pak až v pozdějších
hodinách.
3. V Německu jsi měl/a možnost zúčastnit se i výuky
ve škole. Co tě tam nejvíc pozitivně překvapilo?
Bára P.: Žáci mají přestávku na svačinu 30 minut.
Ostatní přestávky jsou pouze pětiminutové.
Kuba Sch.: Žáci používají místo sešitů a učebnic tablety.
Denisa: Krásné učebny s velkými okny, příjemné židle,
méně žáků ve třídě. Celkově byla ta škola taková útulnější.
Vašek: Mohl jsem se tam učit holandsky. Žáci měli
tablety a heslo od wiﬁ.
Bára Sch.: Překvapilo mě, že se žáci každou hodinu
stěhovali k učitelům do tříd, ne učitelé k žákům jako
u nás. Anička a Markéta doplňují: Asi i proto ve třídách
není nepořádek, nejsou pokreslené lavice. Žáci se tam
ke školnímu majetku chovají slušně.
4.Našel/a jsi v německé škole i nějaké skutečnosti, které
tě naopak nemile překvapily?
Kuba M.: Málo záchodů, kratší přestávky mezi hodinami a dlouhé vyučovací hodiny (60 minut).
Denisa doplňuje: A o přestávce musíš jít i v zimě
na školní dvůr.
Vašek: Museli jsme se pořád stěhovat mezi třídami.

Anička: Učitelé tam nechávají žákům volnější hodiny.
Je tam celkem rozruch a za hodinu toho vypracují hrozně málo.
5.Dosud jsme se ptali spíše na rozdíly. Co máte s německými dětmi společného?
Naty: Německé děti se od českých moc neliší. Mají podobné zvyky a záliby.
Ondra: Nevím, ale spíše máme velmi podobné životy.
Kuba M.: Oba (já a můj hostitel) máme rodiče, kteří
pracují déle odpoledne, oba jezdíme po městě na kole.
Adam: Koníčky a milou rodinu.
6.V čem vidíš pro sebe hlavní přínos celého výměnného
pobytu?
Lukáš: Naučil jsem se pár nových slovíček, poznal jinou kulturu a získal nové zážitky.
Denisa: Více si vážím své rodiny. Objevila jsem rozdíly
mezi Českem a Německem. Mám spoustu nových zážitků.
Naty: Pobyt mi přinesl spoustu nových vědomostí
a přátel, se kterými chci zůstat v kontaktu i nadále.
Bára P.: Určitě osamostatnění a procvičení cizích jazyků. A taky spoustu zážitků a zkušeností.
Anička: Je to nejlepší možnost, jak se rozvíjet v jazycích. Za pouhý týden v Německu vidím pokroky. Pobyt
byl taky přínosný pro získání samostatnosti, zkušeností, zážitků a poznání nových lidí a kultury.
Odpovědi posbíraly a sepsaly: Zuzana Pacovská
a Zuzana Havlíková
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Výlet na Moravu aneb 5. A za 5. A
V pondělí 26. září naše třída 5. A vyrazila s paní učitelkou Magdalenou Wagnerovou a s paní asistentkou Marcelou
Pačesovou do Kostelce na Hané. Jeli jsme
autobusem, což se nám líbilo. Měli jsme s sebou batoh
se spacákem a karimatkou a samozřejmě svačinu. Cesta
utekla rychle a k základní škole Kostelec na Hané jsme
přijeli kolem poledne.
A proč jsme sem vlastně jeli? Když jsme byli ve čtvrté třídě, začali jsme si dopisovat s žáky 5. A na Moravě. Za celý
školní rok se uskutečnilo 10 výměn dopisů, a tak jsme nové
kamarády znali zatím z korespondence. Nastal čas se seznámit osobně.
Po příjezdu si každý žák našel svého dopisovatele a mohl
začít piknik na zahradě. Během prvního odpoledne jsme
poznali blízké okolí školy. Viděli jsme sochu Petra Bezruče a zjistili jsme, že s názvem naší školy nemá pan Bezruč
nic společného. Na procházce jsme viděli i dům, kde pan
spisovatel žil.
Večer nás čekala prohlídka školy s návštěvou třídy 5. A.,
kam nám k večeři přivezli ohromné množství krabic s pizzami. Největší zábava nastala večer v tělocvičně, kde jsme
měli diskotéku. Po tanci nás čekal další smích – příprava
spacáků na spaní. Byl to skvělý zážitek spát v tělocvičně!

komorní sbor s nacvičenými židovskými písněmi. Na pódiu jsme nebyli sami. Pozvání přijala i bývalá žačka naší
školy a hlavně známá zpěvačka Aneta Langerová, která
svým nádherným zvučný hlasem za doprovodu klavíristy
Jakuba Zitka zazpívala sólově dvě písně. Měli jsme tu čest
s ní nacvičit píseň Až ti zítra sedne na nos saze, kterou složil
a napsal skladatel a textař Jiří Březík podle vyprávění přeživší (a nedávno zesnulé) paní Anny Hyndrákové – Kovanicové. S úžasným přednesem Aničky Kotkové ze 7. A zazněl
ještě před samotnou písní úryvek z deníku židovské dívky.
Se slzami v očích začaly pak zpívat sólistky sboru s Anetou
Langerovou za doprovodu samotného skladatele Jiřího
Březíka.
Celá akce, při které byly také pokládány kameny zmizelých
Židů, byla zakončena známou písní Voda živá. Anetu Langerovou v její písni doprovodil opět komorní sbor.
Dojatí, rozcitlivělí, ale i povzbuzeni silou obyčejných lidí
jsme odcházeli domů s nadějí, že dobro vždy zvítězí.
Bezručovka

V úterý jsme měli úžasný program. Čekal nás výlet do Prostějova k hasičům, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak je těžká
výstroj, jak je těžké nalézt do vozu a jak se hasiči zdokonalují v tréninkové dráze.
Výlet se nám vydařil.
A co nás čeká v tomto roce? Dopisování jsme již zahájili
a na konci školního roku se budeme těšit na děti z Kostelce.
Mikuláš Škvor z 5. A
„Až ti zítra sedne na nos saze, tak to budu já.“ Tato slova
pronesla židovská dívka při loučení se svou kamarádkou
Annou Hyndrákovou večer před popravou… Tuto hrůzu si
musíme stále připomínat a nikdy nezapomenout.
Dne 12. září 2022 v odpoledních hodinách jsme uctili památku Židů z Říčan. Na pietním aktu k 80. výročí transportů židovských obyvatel na Říčansku vystoupil náš školní
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA
OKÉNKO PRO ŘEDITELE
Školní rok je v plném proudu. Máme za sebou spoustu akcí,
zdarů i potíží. Anglické skupiny žhavě diskutují s naším rodilým mluvčím, přírodovědné skupiny bádají a zkoumají.
A protože chceme, aby každý z našich žáků zažíval úspěch,
dělal, co ho baví a v čem vyniká, začali jsme připravovat rozšíření skupin, které budou nabízet podporu nadání o oblast
informatiky a robotiky. Pro tuto oblast nakupujeme z NPO
robotické a programovatelné digitální učební pomůcky
(roboty, robotické stavebnice, výukové softwary, včetně
zařízení pro tzv. unplugged aktivity rozvíjející informatické myšlení a digitální kompetence. Připravujeme zapojení
do programu Erasmus, což je program EU podporující zahraniční mobilitu studentů a pedagogů. Také pevně věříme,
že letošní školní rok nás opět navštíví Edisoni a naši žáci
budou konečně moci vyjet do zahraniční na studijní výlet.
Přeji krásné podzimní dny!
Dalibor Dudek, ředitel

KLUB MLADÉHO DIVÁKA
Letos se přihlásilo rekordních 54 žáků naší školy. Děkujeme za velký zájem o divadlo a moc se těšíme na společně
strávené chvíle.
Vojtěch Vytiska

PRVNÍ SVATBA U NÁS VE ŠKOLE
Naše škola je nejmladší
základní školou v Říčanech. Teprve si vytváříme vzpomínky a tradice.
Troufám si ale říci, že jsme
první škola v Říčanech,
kterou si vybrala naše paní
učitelka ke svému důležitému životnímu kroku
– vstupu do manželství.
Jsme velice potěšeni a poctěni, že kolega mohl oddat svoji kolegyni a prostředí školy bylo svědkem
spojení dvou životů. Doufáme, že naše škola bude svědkem
vícero velkých a radostných životních událostí našich žáků
i zaměstnanců.

RAKETOPLÁN

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Naši nejmladší, žáci nultého ročníku,
přivítali také podzim. Na procházce posbírali materiál a ve škole jej
zpracovali. Posuďte sami, jak se
jim zpracování povedlo.

PODZIMNÍ VÝUKA ANGLIČTINY VENKU
Radujeme se z posledních teplých slunečních paprsků.
Když je venku krásně, prostě nás to táhne ven. Paní učitelky využily počasí a zaměřily výuku na toto téma. A kde jinde, než venku? Naše botanické centrum využíváme nejen
na výuku přírodopisu, fyziky a pracovních činností. Slouží
nám také na výuku matematiky, ale i humanitních předmětů, což nám výuka anglického jazyky venku jasně ukazuje.

POSLEDNÍ ADAPŤÁK NAŠICH DEVÁŤÁKŮ
Deváťáci vyrazili na třídenní adaptační kurz do Outdoor
centra v Březové u Třebíče.
Program obsahoval aktivity na stmelení třídního kolektivu,
přetěžké lanové překážky, skok ze 14metrové věže, raftování, paintball a strašidelný hrad, v němž se strachem orosili
i třídní učitelé. Plně adaptovaní mohou teď deváťáci vyrazit vstříc poslednímu náročnému ročníku a začít plánovat
školní ples.

Šesťáci si postavili svůj vlastní raketoplán. Myslíte si, že
doletěl až na Mars? Podívejte se na odpal rakety na našem
INSTAGRAMU.
Výuka praktickým způsobem nás baví!

VÝLOV JEZÍRKA
Jak může vypadat výuka přírodopisu? Proč se ryby učit pouze z obrázků, encyklopedií a videí?
V našem botanickém centru máme přece jezírko. A když se
nám přemnoží rybičky, blíží se zima, vezmeme pruty a podběráky a rybičky si můžeme odnést domů.
Děkujeme panu učiteli Kořenovi za náš první výlov!
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Nerudovka – První místo v ekologické soutěži
Skvělým úspěchem, na který dosáhli naši žáci, je 1.
místo v oblastní soutěži Ekokosteláda, která je zaměřena na oblast environmentálního vzdělávání. Již
tradičně ji pořádala Základní škola v Kostelci nad
Černými lesy. Soutěže se účastnila tříčlenná smíšená
družstva z celkem šesti škol. Ve vědomostním klání
na téma „Teplo“ zúročili naši žáci celoroční přípravu
a domů všichni odjížděli spokojeni z krásného umístění. Gratulujeme!
Třídění a minimalizace odpadu, úspora energií i vody
v Nerudovce
Aby žáci již od dětství uvažovali o rozumné spotřebě,
o alternativních materiálových i energetických zdrojích
a minimalizaci odpadů, jsou nenásilně, formou celoročních soutěží Recyklohraní a jinými aktivitami, vedeni
k třídění odpadů (plasty, papír, nápojové obaly, baterie,
elektrozařízení, vysloužilé mobilní telefony, bioodpad
– kompostér, oleje). Zálivku záhonů i květin ve škole
zajišťují při hodinách PČ zachycenou dešťovou vodou.
Učí se krátce ale intenzivně větrat, zbytečně nenechávat
rozsvícená světla apod.

Jaké akce nás čekají?
Dne 17. 10. přivítáme „Sazka olympijský víceboj“, kde
se aktivně zapojujeme již několik let do paralympijské
výzvy.
První komunitně-osvětové setkání v Domově seniorů
v Říčanech Voděrádkách.
Programy primární prevence, pracovní workshopy.
Vaše Nerudovka

Exkurze do Výzkumného ústavu
živočišné výroby
Dne 16. září měli možnost studenti předmaturitních
a maturitních ročníků, především seminárníci biologie a anatomie, navštívit Výzkumný ústav živočišné
výroby v Uhříněvsi. Nejdříve nás čekala teoretická
část a seznámení s jednotlivými pracovišti ústavu.
Ke slovu se dostali odborníci z oddělení např. Technologie a techniky chovu hospodářských zvířat nebo
Fyziologie výživy a jakosti produkce. Následně jsme
se převlékli do jednorázových laboratorních plášťů
a rozdělili se do tří skupin. Každá skupina navštívila
celkem tři výzkumná stanoviště. Na prvním stanovišti nám vysvětlili teorii testování živočišných produktů
a poté jsme dostali možnost si testování sami vyzkoušet. Druhá laboratoř se věnovala genetické praxi. Pracovali jsme s profesionálními pipetami a vyzkoušeli si
celý proces klonování DNA i replikaci, transkripci
a translaci virů. Na posledním stanovišti jsme se zabývali výrobou a mícháním krmiv především pro skot.
Nakonec jsme si ověřili naše znalosti a pozornost při
výkladu v krátkém testu. Chtěli bychom poděkovat
naší paní profesorce a Výzkumnému ústavu živočišné
výroby za zorganizování této krásné exkurze.
Julie Doležilová, C4
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Adaptační kurz tříd primy, prvního ročníku
a readaptační kurz kvinty, Zbraslavice
19. - 21. září 2022
Změna školy a začlenění se do nového kolektivu je jedním
z nejnáročnějších kroků pro mladého člověka. Adaptační
a readaptační kurzy jsou vhodnou a žáky velmi pozitivně
přijímanou formou ke stmelení a k posílení celého kolektivu.
A jaké byly postřehy přímých účastníků?
Adam Zedek, C1
Hned první den, po příjezdu do kempu ve Zbraslavicích
jsme se seznámili s vedoucími a rovnou začali s aktivitami.
Vedoucí byli přívětiví a příjemně se s nimi spolupracovalo
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(Pája je borec!). Pokud jde o aktivity, tak můžu za příklad
uvést třeba stavbu nosítka pro paní profesorku Kvisovou
nebo naše domečky symbolizující třídu, jak bychom si ji
přáli. Celkově nás aktivity bavily a troufnu si říct, že nás
doopravdy stmelily a naučily pracovat jako tým.
Matěj Bezstarosti, C1
Jako třída jsme se shodli, že nám adaptační kurz velice
pomohl v komunikaci a dohodě mezi sebou. Zlepšil nám
kolektivní práci a při tom všem jsme si ho náramně užili. Před kurzem jsme se dostatečně neznali a atmosféra
ve třídě nebyla nejlepší. Po jeho absolvování se každý
z nás cítí ve třídě více komfortně a jsme nyní jako jedna
velká rodina.
Soﬁe Pětvalská, prima
Adaptační kurz byl plný různých seznamovacích her. Poznali jsme, jaké máme zájmy, co děláme za sporty nebo
na jaký hudební nástroj hrajeme. Seznamovali jsme se
nejen navzájem se spolužáky, ale také s naší paní učitelkou, dozvěděli jsme se o ní různé zajímavosti, např. že
její nejoblíbenější nápoj je kola. Všichni jsme se shodli, že
nejlepší věc, kterou jsme zde dělali, byly padáky pro vejce.
Moc děkujeme profesorům, že nám zařídili tento kurz,
máme na něj hezké vzpomínky, určitě na celý život.

Cyklistický kurz
Každý rok se na Gymnáziu Říčany organizuje cyklistický
kurz. Ani tento rok nebyl výjimkou a studenti druhého
ročníku čtyřletého gymnázia a šestého ročníku osmiletého gymnázia se mohli této akce zúčastnit. Na pětidenní
výcvik se jako obvykle jelo do malebného okolí Třeboně,
které je ideální na cyklovýlety. Ubytovaní jsme byli v malé
vesničce nedaleko města Suchdol nad Lužnicí. Navštívili
jsme například Nové Hrady a Jindřichův Hradec. Ve středu jsme odjeli autobusem do Třeboně, kde jsme navštívili
nejzajímavější místa tohoto historického a turisty vyhledávaného města. Téměř celý týden nám počasí přálo,
takže jsme si mohli kurz naplno užít. Domů jsme odjížděli nejen s modřinami a namoženými svaly, ale hlavně se
spoustou zážitků a vzpomínek.
Terezie Mužíková, C2

Ekologická olympiáda
Jako každý rok se i letos pro studenty středních škol konalo ve Vlašimi Středočeské kolo Ekologické olympiády. Soutěž byla dvoudenní a celkem se jí zúčastnilo 11
tříčlenných družstev z celého Středočeského kraje.
Tématem 28. ročníku soutěže byla druhová ochrana,
od které se odvíjely praktické části. První praktická část
se zabývala návrhem a posouzením hnízdních možností
pro sovy pálené ve dvou lokalitách v okolí Vlašimi.
Ve druhé praktické části jsme měli podle instrukcí sestavit hnízdící budku pro sovy pálené. Předmětem hodnocení byl také test a poznávačka zvířat, rostlin, hub i hornin.
Naše družstvo získalo nejvíce bodů právě za test a poznávačku, ale i tak to nestačilo k dosažení prvního místa.
Přesto byl bodový rozdíl velice těsný (o 0,2 bodu) - i tak
jsme se spokojili s krásným druhým místem. Můžu ale
říct za celé naše družstvo, že jsme si tuto olympiádu velice
užili.
Markéta Kúdelová, C4

Divadelní sezóna zahájena!
V prvním říjnovém týdnu jsme se byli podívat do Stavovského divadla na činohru s názvem Netrpělivost srdce
od Stefana Zweiga. Představení bylo o důstojníkovi,
do kterého se zamilovala mladá, chromá dívka. Námět
byl velice zajímavě zpracovaný s dramatickým závěrem
a skvělými hereckými výkony. S klidným srdcem můžeme
představení doporučit.
Kateřina Nenadálová a Magdaléna Kleinová, C3
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Spolupráce s Národním divadlem
oficiálně zahájena

Na konci září proběhla schůzka vedení a pedagogů
ZUŠ Říčany s koordinátorkami projektu naší roční
spolupráce. Setkání proběhlo v Národním divadle
a díky naprosto přátelské a inspirativní atmosféře
jsme načerpali mnoho podnětů a nápadů na aktivity, které můžeme našim žáků díky této spolupráci
dopřát a umožnit. Připravujeme velký přehled nabídky možností spolupráce na naše webové stránky,
kde si budou moci rodiče sami vybrat, jaká akce by
pro jejich děti mohla být přínosná, ale také třeba jen
zábavná a zajímavá. Čeká nás široké spektrum aktivit od spolupráce s hudebníky z ND, přes návštěvy
různých představení spojených s tvůrčími dílnami, které jsou v ND velmi oblíbené, až po bojovky
po prostorách ND. Myslíme, že opravdu na co se
těšit, sledujte naše webové stránky!
Co připravujeme na listopad:
BPM – představení moderního tance v Národním divadle
Krajina těla – představení v Laterně Magice
Národní divadlo hoří – interaktivní hra pro malé
všeználky a opáčko dějepisu
V Koncertním sále Staré radnice 3. listopadu od 19.30
koncert Tria OctOpus ve složení Markéta Dominikusová – housle, Matyáš Keller (člen orchestru Národního
divadla) – violoncello a Markéta Sinkulová – klavír.
Vstup volný. Koncert navazuje na projekt Spolupráce
s ND 2022/2023.
Spolupráce s partnerskými regiony v německém
Montabuaru je úspěšně za námi
Jak bylo již zmíněno v minulém článku, naši žáci smyčcového oddělení nás reprezentovali na mezinárodním
projektu mladých hudebníků ze čtyř partnerských
regionů, kde zastupovali Středočeský kraj. Na začátku října se vydali naši studenti Magdaléna Podlucká
(ped. J. Adamusová), Adéla Hobzíková s Jakubem
Kudibalem (ped. H. Kutmanová) a Kateřina Soldátová
s Lukášem Kohoutkem (ped. O. Cibulka) do německého Montabauru, kde nastudovali s dalšími hudebníky
z partnerských regionů Holbergovu suitu Edvarda
Griega pod taktovkou dirigenta Tobiase Simona. Spolupráce přinesla zasloužené ovace na koncertech v Mohuči a Trevíru.
Naši žáci se měli možnost seznámit se stylem výuky
na prestižním hudebním gymnáziu v Německu a i když
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byli věkově v orchestru nejmladší, s orchestrálními
party se vyrovnali skvěle.
Svědčí o tom i skutečnost, že vedení německého hudebního gymnázia má zájem o spolupráci s naší ZUŠ
a připravuje se pokračování projektu koncertu právě
v Říčanech. Poděkování patří paní učitelce Jitce Adamusové za organizaci celého projektu.
Rádi bychom vás pozvali na nadcházející listopadové akce.
7. a 9. listopadu od 17.30 v koncertním sále Staré radnice „Na co budu hrát?“ - tradiční koncerty pro naše
péháváčky, kde představujeme všechny nástroje, které
v ZUŠ vyučujeme. Koncert je to vždy pestrý a je na co
se těšit!
18. - 19. listopadu 2022 - Středočeské PIANOFORTE.
Do Říčan přijedou mladí klavístisté z celého Středočeského kraje, vstup je volný.
Ve stejném termínu se náš Komorní pěvecký sbor Ladíme se sbormistriní L. Novákovou vydá do Liberce
reprezentovat naší ZUŠ na Festivalu sborového zpěvu.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Kvalita vzdělávání v regionu
MAP
Říčany se dostává do poloviny realizace třetí etapy MAP
III a vydává krátkou tiskovou
zprávu z ORP v oblasti školství,
které proběhlo na informativním
setkání ke kvalitě vzdělávání.
Říčansko se dlouhou dobu potýká s nedostatečnou kapacitou míst
v mateřských a v základních školách.
Co se povedlo? Město Říčany postavilo a úspěšně otevřelo Mateřskou
školu Větrník, v obci Ondřejov byla
zahájena výstavba nové základní
školy, dále byla vybudována základní
škola v Modleticích. A jaké jsou další
plány v oblasti rozšíření kapacit? Výstavba nové svazkové školy LOŠBATES a výstavba nové základní školy
na Komenského náměstí v Říčanech.

Jak je na tom region v o oblasti odborných učeben? Většina škol postupně
vybavuje své školy odbornými učebnami, např. letos vznikla nová přírodovědná učebna v ZŠ NAVIS Světice.
A jak si školy vedou v rozvoji digitální gramotnosti a digitalizace?
Většina škol letos proškolila své pedagogy a pořídila nové IT vybavení
od tabletů, přes PC až k robotickým
hrám zaměřených na programování

vč. robotů. Jako důležitou součástí
projektu shledáváme společné sdílení pedagogů a ředitelů škol, kde se
navzájem motivujeme a sdílíme zkušenosti z praxe využitelné v hodinách
základních a mateřských škol. Zaměřujeme se také na společné plánování
aktivit, popis potřeb škol na různých
vzdělávacích úrovních.
Všechny výstupy investic do oblasti
vzdělávaní projednáváme na pravidelných jednáních pracovních skupin a jsou schvalovány řídicím výborem MAP. Děkujeme všem aktérům
z oblasti školství za aktivní přístup
při společných setkáních! Monika,
Mirka a Pavlína
MAP III ORP Říčany – Místní akční
plány rozvoje vzdělávání III, Reg. č.
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_08
2/0020456

MAP III ORP Říčany – Místní akční plány
rozvoje vzdělávání III, Reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456
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Srdečně vás zveme do Koncertního sálu Staré
radnice na dva krásné koncerty
Pá 4. 11., 19:00, Koncert Black
Uganda Choir, zkráceně BUCH, je
legendární brněnská vokální kapela. Vznikla v r. 1992 jako jednorázová mystiﬁkace, která se
protáhla na 30 let nepřetržité existence. Koncerty na hranici laskavého happeningu charakterizuje
zejména ochota dělat si legraci
ze všeho, ze sebe sama zejména.
Soubor stylově obsáhne, cokoliv
se mu zlíbí: vážnou hudbu, jazz,
pop-rock i trampskou klasiku.
Kapela má za sebou desítky koncertů v ČR i v zahraničí (Francie,
Rakousko, Německo), natočila pět
CD. Na začátku koncertu Black
Uganda tradičně vítá své publikum slovy „BUCh s vámi“ a publikum odpovídá „Když myslíte...“.
Přijďte se potěšit! Vstupné 150 Kč,
děti a senioři 90 Kč.
Po 14. 11., 19:00, Poetický klavír Libora Nováčka. Výtečný klavírista a pedagog, který je mj. absolventem Guildhall School of Music
and Drama v Londýně, vyhrál řadu
cen a soutěží, koncertoval po celém
světě (Evropa, USA, Jižní Amerika, ale i Indie, Keňa, Jihoafrická
Republika a Zimbabwe), nahrál
čtyři CD pro anglickou nahrávací
společnost Landor Records, natáčí i pro Český rozhlas, Českou
televizi ad. Je profesorem klavíru
na Pražské konzervatoři a univerzitním profesorem klavíru na rakouské hudební univerzitě v Grazu.
Od roku 2016 žije se svou rodinou
v Říčanech. Jeho recitál doprovodí
literární texty, které skladatele inspirovaly k jejich tvorbě. Zazní díla
F. Chopina, C. Debussyho, F. Liszta
a dalších. Vstupné 150 Kč, děti a senioři 90 Kč.
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S KOLOBĚHEM NA VÝLET: Náš
poslední letošní výlet, na který
jste srdečně zváni, bude již dýchat
vánoční atmosférou. Ve středu 7.
prosince se vydáme na romantický
zámek Hrádek u Nechanic, který
nás zve na 28. ročník´ akce Vánoce
na Hrádku. Při netradiční prohlídce svátečně vyzdobených interiérů
se seznámíme s historií Vánoc, vánočními zvyky a tradicemi. Průvodci nám prozradí, jaké se dávaly
na stromeček první ozdoby, co se
podávalo ke štědrovečerní večeři
a další zajímavosti, týkající se těchto

nejkrásnějších svátků v roce. Odpoledne pak zavítáme do Třebechovic
pod Orebem, kde navštívíme Třebechovické muzeum betlémů s cenným Proboštovým mechanickým
betlémem, který byl vyroben ze dřeva před více než 100 lety a od roku
1999 je národní kulturní památkou.
Rezervace přijímáme od 8. listopadu. Cena výletu: 480 Kč, odjezd: 7:00, Penny market.
Kontakty pro rezervace: tlf.
733 273 344, 739 989 672,
info@kolobeh-ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Střípky z MASky
Na konci září proběhlo v malebné
Jihomoravské
obci Čejkovice setkání všech Místních akčních skupin z celé České republiky včetně
zástupců ministerstev, se kterými
Místní akční skupiny spolupracují. Aktuální informace, které jsme
zde obdrželi, předáme starostkám,
starostům a zastupitelům obcí
na výjezdním zasedání, které spolu
s Ladovým krajem a týmem MAP
připravujeme na konec listopadu
v hotelu Zámek Berchtold v Kunicích. Na osobní setkání se zástupci obcí, kteří obhájili své působení
ve vedení obcí v působnosti MAS
Říčansko v říjnových komunálních
volbách, se velice těšíme.
Rádi bychom rozšířili i členskou základnu regionálních výrobců. Stále
máte možnost přihlásit se k certiﬁkaci vašich výrobků. Na fotograﬁi
LEVANDULOMAT z Čejkovic se
můžete inspirovat jak nabízet a prodávat své výrobky. Tento automat,
který nabízel i možnost vyzkoušet
krémy a vůně vyrobené pouze z regionálně vypěstované levandule, byl
originální.
Koncem listopadu zasedne hodnotící komise k výběru přihlášených
uchazečů o regionální značku Zápraží originální produkt®. Těší nás,

že o značku je stále zájem a všem
nově přihlášeným držíme palce, aby
rozšířili řady certiﬁkovaných držitelů tohoto nejen místního ocenění.
Všechny regionální značky zastřešuje Asociace regionálních značek České republiky(ARZ) se sídlem v nedalekém Mukařově. Tato značka se
uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským
produktům a uměleckým dílům, které splňují certiﬁkační kritéria. Jejím
cílem je zviditelnit region Říčansko.
Nákup místních výrobků také podporuje sounáležitost v regionu.
Se značkou Zápraží originální produkt® je spojeno také pozvání na Vá-

noční jarmark na Masarykově náměstí, který se uskuteční v prosinci a opět
nabídne stánky s výrobky našich
regionálních výrobců. Už teď se můžete těšit na vůni skořice z výborných
medových perníčků od paní Radmily
Bělinové z Mnichovic (http://www.
mnichovickeperniky.cz/).
Lipový čaj od paní Kateřiny Melíškové (https://www.stateksvojetice.
cz/), a další výrobky, které udělají radost malým i velkým.
Barevně a hlavně pohodově laděné
listopadové dny všem čtenářům přeje
tým MAS Říčansko o.p.s.
Lenka Babíčková
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ
Recept na podzimní splíny
I v listopadu vám přinášíme tipy, kde se můžete proběhnout, jak obstarat milý vánoční dárek a navíc prozradíme, co je ve svazku obcí Ladův kraj nového.
Sedmý ročník běžeckého seriálu Pohár Ladova kraje je
v plném proudu. Pokud jste s námi ještě neběželi, můžete to zkusit už v sobotu 12. listopadu na Svatomartinském běhu v Kunicích na zámku Berchtold. Registrace
je možná online na webu zámku nebo osobně hodinu
před startem (9:00) na nádvoří. Běží se okruhy 5,5 km
a 11 km. Kdo není zrovna běžec, může si udělat procházku po okolí či strávit čas v areálu zámecké zahrady. Odměnou všem pak může být svatomartinská husa na talíři
v místní restauraci.
Ani v prosinci se soutěžního běhání nemusíte vzdát, v sobotu 3. 12. jste zváni na Mikulášský lesní běh do Struhařova u Mnichovic.
Nepovedlo se vám na jarních pochodech či v letní turistické hře vyhrát stylové ladovské tričko? Přejte si jej
pod stromeček nebo pořiďte svým blízkým. Uděláte radost i dobrý skutek, protože podpoříte údržbu a novou
výstavbu stezek a cyklostezek v Ladově kraji. Výtěžek
z prodeje triček putuje přímo na účet veřejné sbírky zřízené pro tyto účely (107 - 1172230237/0100). Stačí si
jen tričko/a vybrat na webu a částku dle počtu a velikosti
(250 Kč za XS až M, 300 Kč za L až XXL) zaplatit prostřednictvím smart bankovnictví přes QR platbu nebo
převodem na účet. V poznámce pro příjemce je nutné
uvést počet kusů, barvu a velikost triček. Nezapomeňte
na adresu, jméno, e-mail či mobil, ať víme, kam tričko/a
poslat. Předem všem moc děkujeme! Ladovská trička
jsou k dostání i na některých Infocentrech Ladova kraje
(Říčany, Mnichovice, Velké Popovice, Mukařov).

Nové informace ze svazku vám přineseme opět v prosinci, přejeme všem pohodový listopad!
Hanka Bolcková,
Specialista na komunikaci s veřejností, akce a partnerství
www.laduv-kraj.cz,
facebook.com/laduvkraj,
instagram.com/laduvkraj

Zástupci svazku 25 obcí do Ladova kraje
přizvali od října novou posilu. Do manažerské funkce byla radou svazku z 22
uchazečů vybrána Kateřina Čadilová.
Už nyní se těší na výzvy starostů, kteří
mají zájem nejen o zvelebování lokálních
turistických i cyklistických tras, jejich postupné propojování a prodlužování v rámci celého mikroregionu. Nová manažerka bydlí v Mukařově
a se svazkem Ladův kraj spolupracovala již dříve jako
místostarostka této obce.
Stejně jako starostové mají před sebou nové období
na radnicích, tak i Ladův kraj vstupuje do další etapy
svého působení.
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Sklepy říčanských domů: Teršípův dům
Otevíráme nový seriál, ve kterém
vám budeme ukazovat říčanskou
historii z doslova jiného pohledu.
Podíváme se v něm totiž do říčanských sklepů, starých domů
a navštívíme jejich dávné obyvatele. Začít mapovat nejstarší
sklepy v Říčanech se v minulém
roce rozhodl Martin Škába z Masarykova náměstí. Vedl jej k tomu
fakt, že jeho otec Jiří před více
než třiceti lety nalezl ve středověkém sklepě pod svým domem
348 pražských grošů. Jeho vášeň
v pátrání a oslovování majitelů domů přináší první výsledky,
o které se s vámi chceme podělit.
Dům čp. 66 (vedle restaurace U Sokola) nechal nově postavit Josef Chmel – pohled kolem roku 1910

narodila dcera Marie. V roce 1918
zakoupil dům JUDr. Karel Teršíp,
advokát z Říčan. Ten zde v roce
1928 provdal svou dceru Johannu

a o tři roky později druhou dceru
Ludmilu.
Martin Škába ve spolupráci
s Muzeem Říčany

Podlaha sklepa je zatesána do rostlé skály. Nalevo
mělká prohlubeň pro jímání podpovrchové vody

Popis sklepa:
Je možné se
domnívat, že
nynější podoba
sklepů vznikla
při stavbě nového domu v roce
1894 na základech staršího
sklepa. Stěny
jsou z větší
části z cihel, ale
obvodové zdivo
je z kamene,
především směrem do náměstí,
do průjezdu
domu a do dvora, což může
napovídat delší
historii sklepa.

Prosíme majitele domů, kteří ve svém domě mají starý sklep, aby
nám umožnili pořídit fotografii a pátrat po historii daného domu.
Zajímá nás nejstarší oblast Říčan: Masarykovo náměstí,
Široká ulice, Lázeňská, Podskalí a Na Hradě.
Ozvěte se na tel. číslo 724 332 548 nebo
na martin.skaba@post.cz.
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FOTO: MARTIN ŠKÁBA A MUZEUM ŘÍČANY

Začínáme domem čp. 66 na Masarykově náměstí, který je známý jako
Teršípův dům. Budova unikátního
architektonického vzhledu, kde se
dnes nachází Husova knihovna,
patří na hlavním říčanském náměstí mezi nejkrásnější. Celý dům
nechal postavit Josef Chmel, mistr
řeznický v Říčanech. V roce 1894
nechal původní přízemní dům,
který na místě Teršípova domu
stál dříve, zbourat a postavil dům
nový, již patrový. Za dnešní podobu domu, v němž v podkroví vznikly další obytné prostory, vděčíme
JUDr. Karlu Teršípovi. Ten jej nechal přestavět v roce 1922.
Nájemci, obyvatelé a majitelé domu podle matrik a rešerší
Gustava Trnky: Od roku 1875 dům
vlastnil řeznický mistr Josef Chmel
a Anna Chmelová. V roce 1897 zde
Josef Chmel provdal svou dceru
Annu za řezníka Františka Lejčka.
O třináct let později se Antonínu
Přerostovi, obchodníkovi z Říčan,
a jeho ženě Aloisii v tomto domě
narodil syn Karel, o rok později
pak dcera Miloslava. V prvním roce
první světové války se Bohumilu
Chmelovi, synovi Josefa Chmela,
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Strašínské loučení s létem 2022
Po tříleté covidové odmlce se v sobotu 17. září 2022 strašínské hřiště
změnilo na jeden den v osadu na Divokém západě. Místní kovbojové,
kovbojky, indiáni a indiánky se shromáždili, aby uspořádali zábavné odpoledne pro děti. Děti se učily střílet
z luku a z pistole, rýžovaly zlato, lovily ryby, házely oštěpem a podkovou,

chytaly koně do lasa a hrály kroket.
Počasí nebylo ideální – popravdě bylo
chladno a občas mžilo. Ale nic to neubíralo na elánu malých návštěvníků
ani jejich dospělých průvodců. Prostě
to byl prima den. Přišlo více než 50
dětí, které kromě soutěžení mohly
zhlédnout i představení loutkového
divadla. Do pozdních hodin pak hrála
country skupina MY. Trochu prokřehlí jsme se tak rozloučili s létem
a přivítali podzim. Strašínský osadní
výbor děkuje všem organizátorům
a účinkujícím, laskavým sponzorům
– panu Milanu Flaškovi a panu Janu
Hübnerovi, i dalším milým spolupracovníkům, kteří se každoročně starají
o občerstvení návštěvníků. Všichni se
těšíme na další ročník.
Helena Lacinová

Vzpomínka
Dne 16. 11. 2022 vzpomeneme nedožitých 80 let pana
Josefa
Pecháčka,
drahého
manžela,
tatínka
a dědečka,
který opustil
tento svět
v květnu
2009.
Všem, kteří vzpomenou
spolu s námi, děkuje
manželka Věra, synové
Michal a Luboš
s rodinami.

Vzpomínka na pana dirigenta Zdeňka Vaníčka
Dne 13. srpna 2022 skončila dlouhá
životní pouť pana Zdeňka Vaníčka, a to v požehaném věku 103 let.
Do historie Říčanského komorního
orchestru (ŘKO) se nesmazatelně
zapsal svým dlouholetým působením u dirigentského pultu. Orchestru se věnoval v letech 1982 až
2003, poté co odešel do důchodu
jako zasloužilý člen České ﬁlharmonie. Za dobu jeho práce se orchestr
stabilizoval, začali přicházet noví,
zejména mladí hráči a hlavně se podařilo vytvořit fórum pravidelných
posluchačů. Bylo to zejména díky
trvalému vzestupu interpretační
kvality ŘKO. Významným faktorem
byla výrazná osobnost našeho pana
dirigenta, způsob jeho práce a hlavně nezpochybnitelná odbornost. On
prostě muzikou žil, a když dirigovat,
tak nic neslevil. Opíral se o své vlastní znalosti a bohaté zkušenosti dlouholetého hráče v České ﬁlharmonii,
kde působil jako ﬂétnista. V mládí
však hrál na housle, takže rozuměl
i smyčcovým nástrojům. K tomu je
třeba přidat i jeho pedagogické aktivity, zejména vyučoval hře na ﬂétnu
v říčanské ZUŠ. Díky tomu měli talentovaní žáci jedinečnou příležitost
vystoupit s orchestrem jako sólisté.
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Jeho široké muzikantské kontakty
umožnily zvát k našim vystoupením
také jeho kolegy a přátele, čímž se
zvyšovala kvalita a atraktivnost našich koncertů. Jedním z vrcholů jeho
spolupráce s orchestrem bylo provedení Beethovenovy páté symfonie
zvané „Osudová“, a to ve velkém
orchestrálním obsazení. Za dvacet
let působení Z. Vaníčka v ŘKO se
podařilo uskutečnit mnoho pěkných
koncertů, kde často dominovaly
i velké symfonie. Významným počinem bylo také provedení České mše
vánoční J. J. Ryby v roce 1984, tedy
v době, která nebyla zrovna přívětivá k takovým aktivitám. Vánoční
koncert u Labutě byl nakonec skvě-

lý, i když jeho schvalování naráželo
na nepochopení stranických orgánů. V poslední době býval pan dirigent v publiku předvánočních koncertů ŘKO i koncertů ČVUT v Praze
v Betlémské kapli. Byla to vždy příležitost k setkání přátel z minulých
dob, ke vzpomínání a hlavně k nesmlouvavému ohodnocení našeho
výkonu. Z jednoho takového setkání
po koncertě je i přiložená fotograﬁe,
kde je Z. Vaníček (s holí) obklopen
svými dlouholetými kolegy. V osobě pana dirigenta Vaníčka ztrácíme
skvělého přítele, zapáleného muzikanta a hlavně dobrého člověka.
Za ŘKO M. Pračka, J. Zicha
a P. Heinzel

texty.kuryr@ricany.cz
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Sousedská drakiáda ve Škroupově ulici
Již 6. ročník sousedské drakiády
proběhl na louce U kamene. Je
fajn se společně setkat, soutěžit čí
drak vyletí výš, popovídat si u ohně
o všem možném i nemožném, sníst
výborný Lucčin trdelník, prostě
pobejt a odpočinout si. Škroupova ulice je plná dětí a rodičů, kteří chtějí trávit čas společně, což je
v dnešní uspěchané době hrozně
fajn. Tak zase za rok přátelé.
Děkuji všem za účast a prima
odpoledne, Pavlína Šantorová
Filková
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inzerce

Naše společnost se chová zodpovědně k životnímu
prostředí a v rámci individuálního plnění dle zákona
o výrobcích s ukončenou životností zajišťujeme zpět-

REALITNÍ PORADNA

Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit
při prodeji, koupi
nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi
svůj dotaz k problému, který řešíte.

Otázka: Dobrý den, potřeboval bych prodat byt, na který
jsem si vzal před 6 roky hypotéku. Jak bych měl postupovat?
Děkuji, Milan B.
Odpověď: Prodej i koupě nemovitosti zatížené hypotékou
stávajícího majitele jsou zcela běžné. Zástavní právo k nemovitosti není překážkou prodeje ani koupě nemovitosti,
naopak v dnešní době takové obchody běžně probíhají.
Tuto skutečnost je však nutné zohlednit ve smluvních
dokumentech. Před podpisem kupní smlouvy a smlouvy o úschově se musí prodávající a kupující dohodnout
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ný odběr pneumatik, automobilových baterií nebo
akumulátorů. Konečný uživatel může odevzdat použité pneumatiky a autobaterie na místech zpětného
odběru zdarma. Seznam míst zpětného odběru najdete na www.zpetnyodber.eu.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.daftruckspraha.cz,
na našem Facebooku
DAF Trucks Praha
nebo na Instagramu
daftruckspraha.

na tom, jakým způsobem se zástavní právo vypořádá. Nejčastěji se zástavní právo na nemovitosti řeší předčasným
splacením daného úvěru z kupní ceny nemovitosti a následným výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Celý proces prodeje může trvat asi o 1-2 měsíce déle
než v případě prodeje nemovitosti bez hypotéky. V tomto
případě doporučuji obrátit se na realitní kancelář, která
zajistí správný postup, aby prodej, splacení hypotéky i výmaz zástavního práva z katastru proběhl bez komplikací.
Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a následně
do půl roku koupit rodinný dum. Veškeré peníze z prodeje
chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím zaplatit
daň z příjmu nebo ne?
Jitka T.
Odpověď: Dobrý den, pokud použijete peníze za prodej
chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od platby daně
z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce následujícího
roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první nemovitosti.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo dotazy volejte na tel. č.: 606 792 574
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Společnost DAF Trucks Praha, s.r.o., se sídlem
Zděbradská 61, Jažlovice poskytuje širokou škálu
produktů a služeb. Nabízí prodej nových nákladních vozidel DAF, prodej náhradních dílů, servis,
údržbu a opravy nejen nákladních vozidel, ale také
autobusů. Dále poskytuje krátkodobé i dlouhodobé pronájmy nákladních vozů a širokou nabídku
leasingových služeb.

inzerce
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Ze sportu

Klub šachistĪ ġíĀany 1925
www.sachyricany.cz

Jáchym na Mistrovství světa
Ve dnech 6. - 16. září se v rumunské Mamaia hrálo mistrovství světa v kategoriích U14, U16 a U18. Českou
republiku reprezentoval i mistr ČR – Jáchym Šmolík.
Na startu se sešlo 111 hráčů z 60 zemí světa. Hrálo se
na 11 kol, každý den jedna partie.
Jáchym měl velmi dobrý start. Po dvou kolech 1,5 bodu.
I další kola byla výborná. Zajímavý los 4. kola, kdy Jáchym
dostal velmi podceněného Ománce, kterého nakonec také
porazil. Zajímavá partie v 6. kole s pevným hráčem z Rakouska, který do té doby neprohrál, Jáchym zaznamenal
vítězství, a tak po 6. kole 4,5 bodu znamenalo čelo MS. 9.
kolo zahrál velmi dobrou partii a vyhoupl se do boje o TOP
10. V 10. kole byl velmi blízko výhře, kterou důsledkem
nedostatku času zahodil a partii prohrál, sny o TOP 5 byly
u konce. Poslední kolo už jen dozněl výsledek z minulé partie a partie skončila dělbou bodu, a nakonec z toho bylo 25.
místo. Jednoznačně nejlepší umístění v historii účastí MS
a ME z Říčan.
Jáchym sahal po velmi vysokém umístění v průběhu MS
a trocha zklamání lze vyčíst z jeho slov: „I když výsledek
mohl být lepší, tak jsem rád, že jsem na turnaj mohl jet a podívat se, jak hrají ti nejlepší hráči v mé kategorii a poměřit
s nimi síly. Závěrem bych chtěl poděkovat Městu za podporu a doufám, že se opět na podobnou akci, ať už já nebo
někdo z mých kolegů, co nejdříve dostaneme!“
M ČR v rapid šachu juniorů se konalo ve dnech 17. - 18. 9.
v České Třebové. Na startu se sešlo 74 hráčů a mezi nimi se
neztratila naše čerstvá posila do Extraligy, Jakub Ocelák, který pro KŠ Říčany 1925 získal 4. místo v kategorii do 18 let.

Vítězství v Bratislavě
V Bratislavě se konal 1. 10. tradiční turnaj krajských družstev o „Pohár predsedu Bratislavského samosprávného
kraja“. Středočeský kraj krom šachistů vypravuje i střelce
a vodáky. Šachový výběr se skládal defacto jen z hráčů Říčan a poprvé jsme pohár jako kraj získali.
Jaroslav Říha
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

ka. Kromě Sama Dupuye se v českém
dresu představili i další říčanští hráči. Tomášové Adámek a Stránský,
Lukášové Linhart a Chytil, Robert
Trefný, Kryštof Kohout a Jakub Havel. „V první půli jsme se po chybách
dostali pod tlak, to se ve druhé části
změnilo,“ komentoval zápas trenér
národního týmu Miroslav Němeček.
V listopadu čeká české ragbisty druhé
utkání seriálu ME, ve Zlíně se utkají
s Moldavskem.
ŽENY
Ragbistky Říčan čtvrté v Přelouči
Čtvrté místo ve čtvrtém turnaji podzimního Poháru 7 vybojovala děvčata Říčan. Turnaj v Přelouči ovládly
ragbistky Tatry, které s přehledem
vévodí této soutěži, Říčanům patří
průběžné čtvrté místo. O celkovém
pořadí soutěže rozhodne závěrečné
klání v Brně. Turnaj ohodnotil trenér

Říčan Thomas Mendes. „Měli jsme
do Přelouče jet poprvé v plné sestavě
12 hráček, ale nakonec jsme bohužel
jeli pouze s devíti statečnými bojovnicemi. Nejlepší a pro diváky velmi
pohledný zápas jsme odehráli proti
maďarské Esztergomi, když jsme zvítězili 33:21. Bohužel v závěrečném
zápase o třetí místo proti výběru Severní Moravy (0:19) již tým postrádal
energii, ale děvčata tvrdě bojovala
v obraně, zejména ve druhé půli.”
MLÁDEŽ
Junioři ČR uhájili účast v nejvyšší
divizi ME
Čeští ragbisté do 18 let odehráli
úspěšně Mistrovství Evropy elitní
divize Championship v Gruzii. Češi
nejprve v Tbilisi nestačili na domácí favority a podlehli vysoko 0:76.
S Nizozemskem Češi uhráli nejlepší
výsledek za poslední roky, z výhry
se ovšem neradovali, zápas skončil
5:27. V klíčovém duelu o udržení

v soutěži zvítězili Češi nad Rumunskem 10:8 a s Evropskou špičkou
budou soupeřit i příští rok. „Bylo to
tvrdé utkání. Jsme šťastní, že vezeme
domů sedmé místo,“ doplnil v rozhovoru pro TV po utkání s Rumunskem
kapitán mužstva ČR Matěj Novák.
„Chtěl bych hodně ocenit bojovnost
a nasazení všech našich hráčů,“ komentoval utkání druhý trenér národního výběru do 18 let Tomáš Kohout.
Na historicky první výhře na turnaji
Mistrovství Evropy nejvyšší úrovně
a porážce Rumunska se podíleli i říčanští hráči – kapitán Matěj Novák,

Patrik Pavlík, Marek Švikovský, Matyáš Rus, Tomáš Krampera, Daniel
Kvaššay, Kristián Lacina, Vojtěch
Hrbek.
DĚTI
Říčanské týmy vítězily v Olomouci
Tradiční dětský turnaj ORF (Olomouc rugby festival) nevynechaly
ani říčanské týmy. V kategoriích U8
a U12 naši nadějní ragbisté a rag-

bistky zvítězili, v kategorii U10 vybojovali třetí místo.
“V kategorii U8 říčanská Mašina
v dechberoucím ﬁnále položila jednu
pětku a bez jediné prohry tak turnaj ovládla a zaslouženě obsadila 1.
místo. Rád bych vyzdvihl perfektní
organizaci turnaje a hlavně rozhodčí, kteří ochotně klukům vysvětlovali
vše, co odpískali,” zhodnotil turnaj
v Olomouci trenér výběru do osmi let
Tomáš Kozák.
UDÁLOSTI
Ragbisté volili nové vedení klubu
Staronovým prezidentem Rugby
Clubu Říčany se stal David Frydrych.
Společně s ním povedou klub v následujících letech Marek Fořt, Jaroslav
Borovský, Petr Formánek, Vlastimil Palata, Tomáš Kohout a Michal
Fürst. Dozorčí rada bude působit
ve složení Tomáš Tůma, Aleš Linhart
a Irena Šmolcnopová.
Mediální komise
RC Mountﬁeld Říčany

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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MUŽI
Ragbisté ČR vyhráli v Maďarsku,
Říčaňáci byli u toho
Dobře vstoupili do seriálu Mistrovství Evropy ragbisté České republiky.
V Budapešti zvítězili 41:21, i když
v poločase prohrávali 14:15. Hodně
byl v zápase vidět říčanský Sam Dupuy, který položil jednu z českých pětek a proměnil několik kopů na háč-
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Říjnové sokolské víkendy opět sklidily úspěch
V sobotu 1. 10. proběhl na kurtech
tradiční turnaj tenistů O šlehačkový
pohár. V neděli 2. 10. připravil atletický oddíl veřejné závody, čtyřboj
ŽAD, pro věkové kategorie od šestiletých benjamínků až po starší žáky.
Počasí nám přálo, a tak i účast byla
nad očekávání hojná. Přes dvě stovky
atletů z 15 sportovních oddílů změřily své síly v jednom z posledních
venkovních závodů letošní sezony. Je
velmi krásné vidět tolik dětí a rodičů
zapálených do sportovního zápolení.
Město Říčany jako již tradičně obě
klání ﬁnančně podpořilo, za což velmi děkujeme.
Následující sobotu, 8. 10., se pak konal Večer sokolských světel, na lampionový průvod a pouštění lodiček

letos dorazilo přes 550 účastníků.
Jsme rádi, že tato oslava Památného
dne sokolstva si získává stále větší
oblibu. A i v blízké budoucnosti chystáme další zajímavé akce, například
Dušičkový dýňový večer, nebo v led-

nu sokolské šibřinky, náš tradiční
maškarní ples pro dospělé, tentokrát
na téma „Pátek třináctého”.
L. Lacinová za výbor
a P. Brada za AO

DUšIčKOVÝ DÝňOVÝ VEčER

TěšIT SE MůžETE NA:

DLABÁNÍ DÝNÍ
SOUTěž O NEJHEZčÍ STRAšIDELNÝ KOSTÝM
SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY
MALOVÁNÍ NA OBLIčEJ
DROBNÉ OBčERSTVENÍ

VSTUPNÉ: VLASTNÍ DÝNě
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NA HřIšTI U SOKOLOVNY

2.11.2022

16:30-18:30

VÍCE NA WWW.SOKOLRICANY.CZ
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Gymnastický závodní víkend v Říčanech
Na konci září,
konkrétně o víkendu 24. a 25.
9., se Centrum
na Fialce v Říčanech proměnilo
v gymnastické centrum. V pátek
ve večerních hodinách přivezla tři
stěhovací auta gymnastické nářadí
z naší tělocvičny ve Strančicích, abychom krásný prostor sportovní haly
proměnili v ještě hezčí, gymnastický
prostor.
V sobotu ráno odstartoval 5. ročník
závodu Teamgym Cup Říčany. Během
celého dne se na závodišti prostřídalo
více než 300 dívek a chlapců z 11 oddílů z celé ČR. Říčanským týmům se
podařilo vybojovat zlato v kategorii
1A – věková ktg. 2011 a ml., stříbrnou
příčku pak ještě obsadilo družstvo
v ktg. 0A – 2013 a ml.
Po celodenním závodu v Teamgymu,
kdy bylo na závodní ploše k vidění
cvičení na přeskoku (trampolíně)
a akrobacii, se celá hala přestavěla
na nedělní závod ve sportovní gymnastice – Říčanské hvězdičky 7. ročník. Do prostoru tedy oproti sobotě

přibyly navíc kladiny a lavičky, další
gymnastická pružná podlaha a koberce pro cvičení na prostných, spousty
žíněnek.
Fialka opět v neděli ráno ožila velkým
počtem malých i větších závodnic –
i v neděli jsme se těšili z výkonů téměř
300 dívek, které závodily v jednotlivých věkových (roč. nar. 2018 – 2006)
a výkonnostních kategoriích. Ve velké
a vyrovnané konkurenci se podařilo cenný kov vybojovat i domácím
děvčatům - 1. místo A. Jechové (ktg.
VS4B 2009 a st.), 2. místo K. Raškové
(ktg. VS4B 2010–2011), 3. místa S.
Vašutové (ktg. VS3C 2012–13), N.
Stonové (ktg. VS4C 2010-11) a D.
Kamenišťákové (ktg. 2017 a ml.).
Náročný víkend byl završen opět balením a stěhováním nářadí zpět do našich tělocvičen ve Strančicích. Touto
cestou bychom rády poděkovaly všem
trenérkám a rodičům, kteří se na přípravách a průběhu celé této velké Oba naše závody se staly oblíbenými
akce podíleli. Poděkování patří i všem a populárními v celé ČR. Těšíme se
sponzorům a v neposlední řadě měs- na další ročníky!
tu Říčany za ﬁnanční podporu obou
Jitka Jechová
akcí.
a Barbora Bernardová

Kroužky Sport i Fun Academy jsou v plném
proudu. Čeká nás první florbalový turnaj!
Nový školní rok má za sebou už
dva měsíce a v plném proudu jsou
i kroužky Sport a Fun Academy.
Většina z nich je už zcela zaplněna,
někde však zbývá pár posledních
volných míst. Proto startujeme
podzimní náborovou akci s názvem
„Přiveď kamaráda“. Každý účastník všech našich dosud nenaplněných kroužků dostane možnost
přivést svého kamaráda, seznámit
ho s trenérem či vedoucím kroužku
a ukázat mu, jak to v naší akademii
chodí. Následně se kamarád bude
moci rozhodnout, jestli se na kroužek přihlásí nebo ne.
V Říčanech Sport Academy nabízí
ﬂorbalové tréninky ve sportovní hale
Na Fialce vždy v pondělí od 15 do 16
hodin (6-8 let), od 16 do 17 hodin

(9-11 let) a od 17 do 18 hodin (12
a více let). Florbal je možné trénovat
i ve středu od 17 do 18 hodin (1. - 9.
třída). Ve stejný den probíhá i všesportovní GYM Academy pro holky
a kluky z 1. - 4. třídy. Přihlašovat se
do kroužků je možné na https://funacademy.cz/krouzky/. Pokud už na některý z kroužků chodíte a chtěli byste

přivést kamaráda, zjistěte u trenéra,
jestli je ještě místo a neváhejte kamarádovi říct!
Už v sobotu 6. 11. proběhne také
první letošní ﬂorbalový turnaj pro
členy naší akademie. Tentokrát budeme hrát na hale TJ Pankrác. Turnaj
je otevřen všem účastníkům našich
ﬂorbalových kroužků. Florbal se bude
hrát proto, že naše akademie začínala s ﬂorbalovými kroužky a doposud
jich má nejvíce. Turnaje slouží jako
přátelské měření sil mezi členy akademie z různých tréninkových skupin
a mají už několikaletou tradici. Vždy
se jedná o den plný radosti z pohybu
a přátelského soupeření, na který se
všichni moc těší. Přihlašovat je možné u jednotlivých trenérů. Budeme se
na vás těšit!
Vít Voltr
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Pravidelné „zpravodajství“ z Fuega
Během října nás dvakrát poctil svou
návštěvou Jan Kliment, náš dlouholetý
TOP trenér, aby zhodnotil zlepšení našich párů a poradil, kde je potřeba něco
dopilovat. Pokud čtete tento článek v době víkendu, kdy je
Kurýr distribuován (29. - 30. 10.), konají se z tanečního
hlediska velké akce. Náš klub pořádá tradiční Fuego Cup
v KC Labuť, pokud tedy máte chuť a čas, přijďte se podívat
a zafandit, rádi vás uvidíme. V pražském Clarion Congress Hotelu pak probíhá Mistrovství Evropy v paradance, kdy jeden (nebo i oba) z tanečního páru tančí na vozíku. Na tomto mistrovství nás budou reprezentovat Jan
Beránek s Marcelou Řasovou. Zároveň o tomto víkendu
ještě probíhá Mistrovství světa v karibských tancích v polské Varšavě, kam nás odjeli reprezentovat Filip Süsmilich
s Pavlou Beránkovou. Své síly s ostatními páry poměří
v tancích salsa a bachata. Všem našim párům držíme palce a doufáme v co nejlepší umístění.
I taneční se již přehouply přes svou polovinu a nás tak čeká
již jen pár posledních lekcí a závěrečné věnečky. S tím se
pojí i nábor do tanečního klubu. O přesném termínu budete informováni prostřednictvím Kurýru v prosincovém
čísle a na stránkách a facebooku tanečního klubu. Pokud
ale již teď víte, že by vás sportovní tanec, a to klidně i jen
na rekreační úrovni, zajímal, neváhejte přijít kterýkoliv
pátek odpoledne na taneční studio v Monitexu – cesta

k nám je popsána na facebooku. Kurzy pro veřejnost probíhající v našem studiu jsou v plném proudu a hned tak
nekončíme. Po doběhnutí 12 lekcí budeme pokračovat
dále, stačí si tak vybrat svůj kurz a prostě jen přijít na první
hodinu. Více informací spolu se seznamem kurzů naleznete na našich webových stránkách www.fuego.cz.
Vaše Fuego

Dračí odchovankyně Karolína Mezerová se
stala juniorskou vicemistryní světa
Na přelomu srpna a září se v Polsku
konalo mistrovství světa juniorek
ve ﬂorbalu. Za Česko se ho účastnila i dračí odchovankyně Karolína Mezerová. Tu bychom vám rádi
představili v našem rozhovoru.
Ahoj Kájo, především bychom ti chtěli
pogratulovat k titulu juniorských vicemistryň světa. Jaké byly tvé pocity
bezprostředně po zápase?
Ahoj, děkujeme moc! Pocity byly
smíšené, jelikož jsme ve ﬁnále podlehly Švédsku. Zároveň jsme se staly
prvním ženským týmem v historii
českého ﬂorbalu, kterému se podařilo prolomit brány semiﬁnále. Hned
po zápase jsme byly smutné a až postupem času jsme si uvědomily, co
jsme vlastně dokázaly.
Jaký to je pocit nastoupit v reprezentačním dresu proti nejlepším zahraničním týmům?
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Je to nepopsatelný pocit. Určitě je to
něco, o čem sní každý malý ﬂorbalista, a já měla to štěstí, že se mi to
povedlo. Ke každému soupeři jsme
přistupovaly stejně, i když se jednalo
o nejlepší týmy světa. Myslím, že to
bylo klíčem k cestě až do ﬁnále.
Nyní se podíváme na tvé ﬂorbalové začátky. Co tě vůbec přivedlo k ﬂorbalu?
K ﬂorbalu nás s bráchou přivedla
naše mamka, tenkrát se trénovalo
v Čerčanské sokolovně a bylo nás
tam pár. Florbal ze začátku nebyl můj
primární sport, věnovala jsem se ještě hokeji. Nakonec pro mě byla naše
ﬂorbalová parta přednější než hokej.
Jak vzpomínáš na své působení v FBC
Draci? Jaký je tvůj největší zážitek
v dračím dresu?
Vzpomínám na to hrozně ráda. Byli
jsme taková malá dračí rodinka. Je těžké vybrat jeden zážitek, protože každé
soustředění nebo turnaj měly něco
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do sebe. Ale nejraději vzpomínám
na švédský turnaj Mölndals Ungdoms
Cup v roce 2018, kde jsme získali s týmem starších žáků zlaté medaile.
Stále jsi v juniorském věku, přesto
nastupuješ pravidelně v Extralize žen
a patříš mezi top střelkyně. Jaký je
tvůj recept na takto vysokou produktivitu?
Není to jen o mně, ale celkově o našem týmu. Zatím nám to v lajně šlape
a doufám, že to bude pokračovat. Důležité je pro mě jít na hřiště a doufat,
že se naše lajna prosadí.

Jaké jsou tvé další ﬂorbalové cíle? Extraligový titul s Bohemkou? Přestup
do některé z elitních ﬂorbalových lig?
Žádné vysněné cíle nemám, prioritou
je pro mě studium. Určitě bych ale
byla ráda za příležitost v ženské seniorské reprezentaci.
Jak zvládáš skloubit ﬂorbalovou kariéru s osobním životem? Je to časově
náročné?
Škola a florbal mi zaberou většinu
mého času, ale přesto se snažím trávit čas se svou rodinou a kamarády

i přesto, že to není často jednoduché.
Co bys vzkázala děvčatům a klukům,
kteří by chtěli začít s ﬂorbalem?
Florbal je nádherný, rychlý, kolektivní sport, který stále nabírá na popularitě. Dá se hrát všude – stačí ﬂorbalka, boty a dobra nálada. Tak neváhej
a pojď to taky zkusit! Začít můžeš
rovnou v Dracích!
Kompletní verzi rozhovoru naleznete
na webu ﬂorbaldraci.cz.
Za klub FBC Draci Tomáš Tichý

JUDO CLUB KYKLOP - Říčany cup 2022
Po dvouleté pauze způsobené
epidemií Covid 19 se ve dnech
17. – 18. 9. 2022 v Městské hale
v Říčanech konal celostátní turnaj
v judu. Pro mladší žactvo Středočechů to byl jeden z nominačních
turnajů na Přebor České republiky, který se bude konat 22. a 23.
10. 2022 v Mladé Boleslavi a pro
starší žáky a dorost to byl přípravný turnaj na Mistrovství České republiky.
Říčany Cupu se v obou dnech zúčastnilo 398 závodníků od nejmladší kategorie U9 až po dorost U18. Turnaj
probíhal hladce, v krásné sportovní
atmosféře a vítězové byli odměněni
medailemi a diplomy s logy našeho
klubu.
Domácí turnaj pro naše barvy znamenal medailové žně. 35 cenných kovů
napříč váhovými i věkovými kategoriemi. Jednoznačně paráda.
Sobotní turnaj byl určen pro mladší
věkové kategorie, kdy řada závodníků startovala konečně poprvé
na velkých závodech v judu. Na některých byla znát zprvu nervozita,
ale ta hned po prvním zápase u většiny zmizela.
Neděle byla určena pro starší závodníky. Zlatou radost si z říčanských dětí domů odvezli Viktor
Malena, Marek Šplíchal a Pavel
Šplíchal. Druhé místo obsadil Josef Včelák. Všichni tito závodníci
nás budou reprezentovat na přeborech a mistrovství České republiky.
Držte našich závodníkům palce,

ať úspěšně reprezentují náš klub
a město Říčany. Naše speciální poděkování patří jako vždy všem, kteří s tímto turnajem pomáhali. Především městu Říčany za zápůjčku
haly a finanční podporu a samozřejmě těm, kteří se starali o celkovou organizaci turnaje, starosti
s dětmi a také stavbu a úklid haly.
Alena Mairichová
JC Kyklop
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Orientační běh

O víkendu 23. 25. 9. proběhlo
soustředění
našeho oddílu.
Během něj jsme se zúčastnili dvou
štafetových závodů a jednoho sprintu. V sobotu dopoledne byl na programu sprint ve Dvoře Králové nad
Labem. Závod byl na celorepublikové úrovni a pro většinu našich
nejmladších členů to byl jejich první městský závod. V tomto závodu
se nejvíce dařilo Zuzce, která ve své
kategorii doběhla devátá z více než
50 závodnic.
Odpolední závod se povedl štafetě
Maja, Zuzka a Verča, která si v holčičí kategorii do 14 let doběhla pro 6.

Stupně vítězů českého poháru štafet

í
D
řil se i d
ěláků ženy
místo.
Dařilo
dospělákům,
skončily ve své kategorii páté a chlapi
dokonce svou kategorii vyhráli.
V neděli znovu dobře zabojovaly
holky, tentokrát skončily na 8. místě. Na pódiové umístění opět dosáhli
chlapi, konkrétně na 3. místo. Mladší
účastníci soustředění v neděli vyrazili

s trenérkami do Safari. Soustředění
jsme si všichni užili a těšíme se na další.
Dne 28. září se vyhlašoval středočeský jarní žebříček, tedy součet výsledků
ze sedmi jarních závodů. V tomto žebříčku se nám velmi dobře dařilo (uvedené výsledky do 6. místa) – 2. Maja
(D14) a Laura (D18); 3. Zuzka (D12)
a Bára (D18); 4. Verča (D10); 5. Tomáš (H16) a 6. Maki (D16) a Lukáš
(H14).
Zbývá nám posledních pár tréninků
v lese a na začátku listopadu se přesouváme do tělocvičny. Běžecké tréninky úterý, středa, čtvrtek pokračují
venku.
Barča a Maki

Výborný start basketbalistek do sezony
V září začala nová sezona pro všechna naše družstva. A vstup to byl velmi
zdařilý. Největší radost nám udělaly
U 11, které hrají svoji první celoroční
soutěž, a to krajský přebor. Málokdy se stává, aby nováčci zahájili vítězstvím. Na úvod vyhrály v Pardubicích
63:40 a doma si pak poradily s Mladou Boleslaví 73:27.
Skvělý je počet bodů, které dokázaly nastřílet. Díky trenérkám Martině Míkové a Kamily Míkové dělají holky
velké pokroky. Na vítězstvích se nejvíce bodově podílely
Klárka Šimuničová, Mája Kačmáčková, Alice Kačírková a Jula Kopčanová, ale i ostatní členky družstva jsou
šikovné a mají chuť se nadále zlepšovat.
Obě družstva U 15 začala také úspěšně. Jedinou prohru
zaznamenaly U 15 B, když utrpěly zatím jedinou porážku v celkové dosavadní bilanci zápasů. Nejlepší hráčkou „Áčka“ je jednoznačně Bára Podzimková, úspěšné
jí sekunduje Vanda Brandalíková. Družstvo trénuje Eva
Vilhumová a vypadá to dle zatím známých výsledků, že
soutěží projdou bez porážky. V „B“ družstvu pod vedením
Nikoly Šmolcnopové vyniká Bára Čálková, letos již hostující z USK, zdatně jí pomáhají hlavně Verča Dudová a Maru
Chmelíková.
I ženy vstoupily do nové sezony vítězstvím nad BLC Sparta
Praha, utkání bylo povedené, se spoustou rychlých protiútoků, tak snad se holkám podaří udržet tento trend.
Svoji druhou sezonu začala nová přípravka. Zatím se učí
základním dovednostem, a již v této sezoně je v plánu několik přátelských utkání.
Jana Machová
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Připomínám tréninkové časy a místo tréninků
jednotlivých kategorií
Přípr. (ročníky 2013-14),
odpovědný trenér Jana
Machová
úterý 15.00 – 16.30,
čtvrtek 16.30 – 18.00
U 11 (ročníky 2011-12),
odpovědný trenér Martina Míková
úterý 16.30 – 18.00
pátek 14.30 – 16.00
U 15 A (ročníky 2007-08),
odpovědný trenér Eva
Vilhumová

úterý 19.15
20.30 z.s.
SK–Slunéčko,
čtvrtek 18.00 - 19.30
pátek 16.00 – 17.30
U 15 B (ročníky 2009-10),
odpovědný trenér Nikola
Šmolcnopová
úterý 18.00 – 19.15
čtvrtek 18.00 – 19.30
pátek 16.00 – 17.30
Ženy,
odpovědný trenér
Nikola Šmolcnopová
čtvrtek 19.30 – 21.00

Všechny tréninky se konají v Městské sportovní
hale v Říčanech, Škroupova ulice

texty.kuryr@ricany.cz
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Mistrovství Evropy úspěšně za námi
Formace TŠ Twist
Říčany
patřily
i na letošním ME
v rokenrolu juniorských formací v Krakově (Polsko)
mezi nejúspěšnější.
Párová formace TWISTER vytančila
ve ﬁnále párů páté místo, dívčí formace MADONNA vytančila v ktg. do 14
let sedmé místo. Letošní ME se konalo
v sobotu a neděli 1. a 2. října a vyjma ruských tanečníků se o medaile utkala celá
evropská špička. Formace MADONNA s choreograﬁí Samba de Janeiro
bude mít letos ještě i mistrovství světa
– 3. prosince v Praze. Věříme, že se naše
mladé juniorky „vyškrábou“ ještě výše
v celkovém pořadí. Pro páry z juniorské
formace TWISTER s choreograﬁí James Bond to byla zahraniční derniéra
v tomto složení, neboť příští rok překročí kapitán týmu věkovou hranici,
a tak budeme muset složení formace
obměnit.
Mistrovství světa před námi
Letos ještě cestujeme na mistrovství světa dívčích formací nad 14 let.
Světový šampionát „hlavní“ ktg. se
koná v Lyonu (Francie) o víkendu 12.
listopadu. Naše velká výprava s choreograﬁí Zorro cestuje na MS letadly.
Proto se sluší poděkovat městu Říčany
za ﬁnanční podporu. Náš taneční tým
cestuje do Lyonu už ve čtvrtek 10.11.
Tak nám držte palce!
Jiří Boháček
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OTEVÍRACÍ DOBA:
Oddělení pro dospělé: pondělí až
pátek od 8.30 do 18.00, sobota
od 8.30 do 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 první
a třetí sobotu v měsíci od 8.30
do 12.00.

Středa 9. 11. v 17 hodin
Oddělení pro dospělé
Křest publikace Říčanský uličník
Říčany mají svůj uličník! Muzeum
Říčany vydává průvodce po městě
a okolí pro zdejší obyvatele a návštěvníky, pro rodiče a děti i pro
učitele a žáky. Informace o historii
místa jsou doplněny o pohled přírodovědce a dostatek prostoru je
věnován tipům, jaké aktivity podnikat s dětmi na procházkách volnou
krajinou i městskou zástavbou. Nového průvodce po Říčanech a okolí
uvedeme do života v naší knihovně
ve středu 9. listopadu od 17 hodin.
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Úterý 29. 11., 18.00 – Pavel Bednář a Lenka Prchalová: Napříč
Islandem lůžkovým vozem Ford
Focus

Vyprávění o třítýdenní okružní cestě Islandem a Faerskými ostrovy
Oddělení pro dospělé, Masarykovo nám. 66. Vstup volný

texty.kuryr@ricany.cz
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Nejen rozjímavý listopad
s muzeem
Vánoční tvořivá výstava
Advent začíná poslední listopadovou neděli a my se na něj letos
obzvlášť těšíme. Připravujeme
pro vás Vánoční tvořivou výstavu.
V prostorách muzea budete mít
možnost vyrobit si vánoční ozdoby
ze slámy, z těsta a z přírodnin. Naše
lektorky pro vás připravily i tvořivé
balíčky s materiálem a autorskými
fotonávody. Ty si můžete pohodlně zakoupit v našem e-shopu. Pak
si je vyzvednete v určený den u nás
v muzeu, nebo vám je pošleme poštou. Aby atmosféra byla opravdu
sváteční, nemůže na výstavě chybět krásný betlém z našich sbírek
a mnoho zajímavostí o Vánocích.
Výstava bude otevřena od 16. lis-
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topadu do 31. prosince. Více informací se dozvíte na našich webových
stránkách.
Podzimním lesem za uličníky,
sobota 12. listopadu od 14 do
15.30 hod.
Říčanský les je plný překvapení.
Můžeme je odhalit při pohledu pod
zem nebo do větví, díky znalosti
místní historie nebo při pozorném
zkoumání. Podíváme se na místa,
kam chodili kluci a holky před padesáti a více lety na svoje dětské
výpravy na raky nebo na houby
a klestí. Prozkoumáme lesní potoky, kde se dříve rýžovalo zlato,
i zákoutí, kde se nechávala vybuchnout munice nalezená po druhé světové válce. Do minulosti
se ponoříme díky starým mapám
a historickým fotografiím, snímkům z letadla i digitálního modelu

terénu. Přírodu budeme pozorovat dalekohledem i mikroskopem.
Sraz na vycházku je za Olivovnou
v ulici Malá Olivova a skončí u Říčanské hájovny, kde si můžete prohlédnout novou muzejní publikaci
Říčanský uličník.
Co dalšího se děje
Průvodce městem a přírodou pro
malé i velké Říčanský uličník vznikl v propojení s Regionální učebnicí Říčansko, která je dostupná
na webu muzea. Tištěnou publikaci
uvedeme do života ve středu 9. listopadu od 17 hodin v Husově knihovně na Masarykově náměstí 66/27.
Z dalších listopadových akcí upozorňujeme na Výrobu adventních
věnců z přírodních materiálů (pátek
25. 11. v 17.30 hod.), Tvořivé odpoledne – pečené obrázky (sobota 26.
11. od 14 hod.) a Adventní víkend

texty.kuryr@ricany.cz
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pro teenagery (víkend 26. a 27. 11.).
Na tyto akce je nutná rezervace –
sledujte web muzea.

Tip na originální vánoční
dárek – Divoký říčanský
kalendář
Chcete své blízké o Vánocích
opravdu potěšit? Pořiďte jim Divoký říčanský kalendář!
Nástěnný kalendář je plný půvabných rostlinných kreseb, lokálních
receptů a tipů na aktivity s dětmi. Připomene, kdy a kam vyrazit na pampelišky, bezinky nebo lipový květ,
poradí, jak na kopřivové smoothie,
bršlicové pesto nebo aróniovou zmrzlinu, a každý měsíc přinese inspiraci,
co s dětmi (nejen) na Říčansku podniknout. Navíc je věčný a domov tak
může zdobit po mnoho let.
Co na něj říkají ti, kterým už doma
pár měsíců visí? „Kalendář má moc
hezký, jemný design, který krásně
oživí zeď nad pracovním stolem,
a naladí vás na aktuální roční období.
Navíc je udržitelný, protože je univerzální na každý rok. Skrývá spous-

tu sezonních rad a tipů, jak naložit
s přírodními surovinami v našem
okolí, což velice oceňuji. Pokud máte
děti a bydlíte v okolí Říčan, je to ‚must
have‘…“ říká spokojená majitelka kalendáře Eliška Masná. Divoký říčanský kalendář je k dostání v muzejním
obchůdku a v e-shopu muzea.

Ze sbírek muzea: tričko Občanského fóra
V listopadu vstupuje česká a slovenská demokracie do Kristových let.
Připomínáme si třiatřicáté výročí
sametové revoluce a zhroucení totalitního režimu. Pověstné zvonění
klíčů rozeznělo i Říčany, stejně tak
na sebe nenechalo čekat vzedmutí
občanské politické, kulturní a sociální angažovanosti spojené s nástupem demokracie a politického
pluralismu. Už v listopadu 1989,
kdy ještě ve společnosti panovala
nejistota ohledně budoucího vývoje
událostí, nosila toto tričko Občanského fóra učitelka 1. ZŠ Říčany
Jana Černohorská. Ta v roce 1968
pracovala jako redaktorka v Československém rozhlase, čelila tak
bezprostředně sovětské okupaci
a setkala se tváří v tvář s ozbrojenými vojáky, kteří obsazovali rozhlasovou budovu. Odvaha obléct si
na podzim 1989 tehdy ještě provokativní tričko jí tedy nemohla chybět. Bavlněné triko patří k nemnohým fyzickým předmětům, které se
nám vedle mnoha fotograﬁí a tištěných či strojopisných dokumentů

zachovaly z období listopadového
převratu. Patří tak k cenným hmotným dokladům tehdejších událostí.
Občanské fórum vzniklo jako široké
lidové hnutí už 19. listopadu 1989
a jeho prvním lídrem se stal Václav
Havel. Už v prosinci jej ale vystřídal Petr Pithart, Havel se mezitím
připravoval na nástup do prezidentské funkce. Ideologicky nevyhraně-

né hnutí usilovalo o dialog s KSČ
a o poklidné předání moci. Svou
činnost OF ukončilo o dva roky
později, kdy se rozštěpilo na různé
levicové i pravicové politické strany,
z nichž si dlouhodobou existenci zachovala jen ODS.
Občanské fórum významně formovalo i naše město, když úspěšně
participovalo na prvních svobodných komunálních volbách. V nich
jeho kandidáti získali 45,7 % hlasů
a 14 mandátů v tehdy třicetičlenném zastupitelstvu. Podílelo se
také významně na novém územním
plánu města a na zastavení výstavby plánované věznice. Zajímavostí
tehdejších voleb byla vysoká volební účast dosahující skoro 80 %
(letos to bylo jen 51 %). A poslední
várka historických čísel na závěr:
v roce 1990 bylo v Říčanech zapsáno 7 831 legitimních voličů, v roce
2022 to bylo už 11 705, což je nárůst
o 3 874, tedy o 49,5 %. Také ve volebních číslech můžeme pozorovat,
jak Říčany rostou!
Radek Holodňák
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11 LISTOPAD
PROGRAM 2022

19.30

JAKUB SMOLÍK
S KAPELOU
St 02 / 11 / 2022 – 19.30
KONCERT VĚČNÉHO ROMANTIKA S DOPROVODNOU
SKUPINOU OPĚT V NAŠEM MĚSTĚ. TRADIČNÍ ZÁBAVNĚ
KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ SOUČASNÉ, UMĚLECKOINTERPRETAČNÍ OSOBNOSTI, JEŽ SVÝMI PÍSNĚMI
OSLŇUJE ZEJMÉNA NĚŽNOU ČÁST PUBLIKA.

02
19.30

03

KO N C E R T Y

2

JAKUB SMOLÍK S K APELOU
St Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou opět v našem městě.
D I VA D LO

DOKONALÁ SVATBA

2

Čt Komedie. DS Jiřího Voskovce, Sázava.
SP O L EČ N OS T A TA N EC

19.00

08

PRVNÍ ŘÍČANSK Á VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.
KO N C E R T Y

20.00

09
19.30

10
20.00

11

MICHAL PAVLÍČEK TRIO
& MILLY HONSOVÁ
St Koncert předního českého kytarového virtuóza s kapelou.
D I VA D LO

UPOKOJENKYNĚ
Čt Komedie z prostředí domova pro seniory. V.A.D. Kladno.
KO N C E R T Y

CITRON + SUPPORT: FREE FALL
Pá Koncert české rockové legendy v rámci turné „SUPI SE SLÉTAJÍ 2”.
DĚTI

MICHAL PAVLÍČEK TRIO
& MILLY HONSOVÁ
St 09 / 11 / 2022 – 20.00
KYTAROVÝ VIRTUÓZ A SKLADATEL MICHAL
PAVLÍČEK VYDAL POSLEDNÍ ALBUM AUTORSKÝCH
PÍSNÍ POŠLI TO TAM. KAPELA: MICHAL PAVLÍČEK –
KYTARA, MILLY HONSOVÁ – ZPĚV, MARTIN IVAN – BASA,
MICHAL DANĚK – BICÍ, MICHAL NEJTEK – KLÁVESY.

10.00

13
15.00

13

ČIPERKOVÉ
Ne Nejpopulárnější dětská kapela v ČR. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče,
babičky i dědy.
DĚTI

D I VA D LO

DOKTORSK Á POHÁDK A
Ne Pohádka. Komorní studio Áčko, Benešov.
KO N C E R T Y

19.30

16

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ
ORCHESTR
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

19.30

17

D I VA D LO

ZAK ÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Čt Tragikomedie, DS Tyl, Říčany.
SP O L EČ N OS T A TA N EC

19.00

22
19.30

23
VÍTKOVO KVARTETO
Pá 25 / 11 / 2022 – 20.00

19.30

24

PRVNÍ ŘÍČANSK Á VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.
VÁ ŽN Á H U D B A

TRIO INCENDIO
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
D I VA D LO

AGNES BELLADONE
Čt Hořká komedie z divadelního prostředí. DS Svatopluk, Benešov.

EXTRÉMNÍ BIGBÍT PRO OTRLEJŠÍ NÁTURY!

T
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KO N C E R T Y

20.00

25
.

VÍTKOVO KVARTETO
& VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY

NEBUĎ
LABUŤ
A
ZAJDI N
A
KULTUR
U!

Pá Extrémní bigbít pro otrlejší nátury! Slozeni: Jiří Růžek – zpěv,
Petr“Děda”Mráz – kytara, Vláďa Vinter – baskytara, Ben Vítek – bicí,
Petr Váňa – kytara, Honza“Poky“Pokorný, Pavel Jiroušek – klávesy.
SP O L EČ N OS T A TA N EC

14.00

28

SETK ÁNÍ SENIORŮ S HUDBOU
Po Pořádá Město Říčany pro všechny aktivní seniory. Živá hudba, příjemné
posezení a dobrá zábava.

JEME

FLERET
A ZUZANA ŠULÁKOVÁ
Čt 01 / 12 / 2022 – 20.00
VÁNOČNÍ KONCERT POPULÁRNÍ
VALAŠSKÉ SKUPINY.

KO N C E R T Y

e

19.30

29

TOM V YBÍRAL TRIO
& ZUZANA DUMKOVÁ
Út František Krtička - piano, vibrafon; Ondřej Štajnochr - kontrabas; Tomáš
Vybíral - bicí. Jako host vystoupí Zuzana Dumková.

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
– POPLETENÍ ČERTÍCI
So 03 / 12 / 2022 – 10.00
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ SE SVOJÍ PÍSNIČKOVOU ŠOU
PŘINÁŠÍ ZÁBAVU PRO NAŠE NEJMENŠÍ DIVÁKY.

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA
St 07 / 12 / 2022 – 19.30
HRAJÍ: PETR NÁROŽNÝ, JIŘÍ PTÁČNÍK,
VÁCLAV VYDRA, EVA JANOUŠKOVÁ, LIBUŠE
ŠVORMOVÁ, NAĎA KONVALINKOVÁ.

,

27. BEATLEMANIA
So 10 / 12 / 2022 – 19.00
THE BEATLES COLLECTION BAND,
ELVIS LIVE, REPETE. TRADIČNÍ ÚSPĚŠNÝ POŘAD
VĚNOVANÝ MILOVNÍKŮM BEATLES A ROCKOVÉ
HUDBY 60. AŽ 90. LET VŮBEC!

ÖLÖVÖ – UKRADENÁ
VZDUCHOLOĎ

e

Ne 18 / 12 / 2022 – 20.00
LED ZEPPELIN TRIBUTE. ALEX MC BEAT,
MICHAL „KOLOUCH” DANĚK A FREDRIK JANÁČEK.

JAZZOVÉ VÁNOCE
St 21 / 12 / 2022 – 19.00
Těšíme se na Vaši návštěvu!

THE DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
A VÁCLAV FIALA, THE PRAGUE RHYTM KINGS
LETENSKÝ DIXIELAND.
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KULTURA V ŘÍČANECH
V LISTOPADU 2022
do 26.11.

Město Říčany
Městská galerie Říčany

Výstava „Anna Neborová - Průhledy“
Výstava ve Staré radnici, vstup zdarma. Anna Neborová svým
osobitým a křehkým přístupem zobrazuje věci kolem nás. Její zaujetí
světlem a jeho paprsky rozehrává hru barev a přináší emociálně
zabarvené příběhy…

2.11. středa

KC Labuť

Jakub Smolík s kapelou
Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou
opět v našem městě.

KC Labuť

Robin Hawdon: Dokonalá svatba
Komedie v podání DS Jiřího Voskovce, Sázava.

Koloběh Říčany
Koncertní sál
Staré radnice

Koncert Black Uganda Choir
Brněnská vokálně-recesistická kapela nás pozve na barevnou cestu
hudebním světem napříč žánry.

10.00

Škola Taewon-do
Centrum Na Fialce

CZECH OPEN TAEKWON-DO CHAMPIONSHIP
Otevřené mistrovství ČR v Taekwon-do.

8.11. úterý

KC Labuť

První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení.
Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná
kila!

KC Labuť

Michal Pavlíček & trio & Milly Honsová
V rámci narozeninového turné kytarového virtuóza a skladatele
Michala Pavlíčka zazní písně z jeho posledního alba autorských
písní i další jeho kusy.

KC Labuť

Upokojenkyně
Komedie z prostředí domova pro seniory v podání
V.A.D. Kladno.

KC Labuť

CITRON - Supi se slétají 2 TOUR
Koncert české rockové legendy v rámci turné „SUPI SE SLÉTAJÍ 2”.
Speciálním hostem koncertu bude skvělá slovenská metalová
parta SYMFOBIA!

Muzeum Říčany
Procházka po Říčanech

Podzimním lesem za uličníky
Vycházka do míst, kam chodili kluci a holky před 50 a více lety
na svoje dětské výpravy na raky nebo na houby a klestí. Sraz v ulici
Malá Olivova, pokračovat budeme až na Říčanskou hájovnu.

9.30

SC SPIRIT
Centrum Na Fialce

Dětský pohár karate
Turnaj pro děti v několika kategoriích.

13.11. neděle

KC Labuť

Čiperkové
Přijďte si zazpívat a zatancovat s nejpopulárnější
dětskou kapelou v ČR.

KC Labuť

Karel Čapek: Doktorská pohádka
Pohádka v podání Komorního studia Áčko, Benešov.

19.00

Koloběh Říčany
Koncertní sál
Staré radnice

Poetický klavír Libora Nováčka
Říčanský občan, vynikající klavírista a pedagog v moderovaném
klavírním recitálu, v němž se snoubí interpretace
klasické klavírní hudby s literárními texty.

16.11. středa

KC Labuť

Originální pražský synkopický orchestr
Raný americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 20. století
v nejautentičtějším podání. Koncert z cyklu „Jazzové večery
v Říčanech“.

19.30

3.11. čtvrtek
19.30

4.11. pátek
19.00

5.11.

19.00

9.11. středa
20.00

10.11. čtvrtek
19.30

11.11. pátek
20.00

12.11. sobota
14.00 - 15.30

12.11. sobota

10.00

13.11. neděle
15.00

14.11. pondělí

19.30
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17.11. čtvrtek

Město Říčany
Masarykovo náměstí

33. výročí boje za svobodu a demokracii
Přijďte si v tichosti zavzpomínat na Sametovou revoluci.

17.11. čtvrtek

KC Labuť

Petr Kolečko: Zakázané uvolnění
Tragikomedie v podání DS Tyl, Říčany.

Muzeum Říčany
Geopark Říčany

Řezání a broušení kamenů
Každou třetí sobotu v měsíci si můžete přinést do geoparku kameny
na rozříznutí, které si budete následně moci sami vybrousit a vyleštit.
Rezervace nutná na e-mailu: jana.svandova@muzeum.ricany.cz

20.11. neděle

KČT Říčany - Radošovice
Start nádraží ČD Říčany

Nedělní pochod s Irenou
Turistický pochod na trase Kosova Hora - zámek Červený Hrádek Sedlčany - Cihelný vrh - Sedlčany, trasa 10 km.
Více na : www.kct-ricany.cz, na e-mailu: irenkotkova@seznam.cz
nebo na tel.: 606 680 150.

22.11. úterý

KC Labuť

První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení.
Přijďte se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

KC Labuť

Trio Incendio
V. Petras – violoncello, F. Zaykov – housle, K. Františová – klavír.
Klavírní trio patřící k nejlepším v ČR i Evropě. Koncert z cyklu
„Kruh přátel hudby“.

KC Labuť

Jean-Paul Alegre: AGNES BELLADONE
Hořká komedie z divadelního prostředí v podání DS Svatopluk,
Benešov.

KC Labuť

Vítkovo kvarteto
Extrémní bigbít pro otrlejší nátury!

Muzeum Říčany
Říčanská hájovna

Adventní víkend pro teenagery
Během prvního adventního víkendu budeme se staršími dětmi
(9 – 16 let) tvořit dárky a vánoční dekorace ze dřeva, slámy, korálků,
atd. Vstupenky na e-shopu muzea.

Muzeum Říčany
Muzeum Říčany

Výroba adventních věnců z přírodních materiálů
Přijďte si vyrobit adventní věnec bez tavných pistolí, drátů a třpytivých
plastových ozdob. Rezervace na e-shopu muzea.

Město Říčany
ZUŠ Říčany
Masarykovo náměstí

1. Adventní neděle – Rozsvícení vánočního stromu
Umělecký program připravila ZUŠ Říčany. Vystoupí děti z MŠ Čtyřlístek,
ZŠ Bezručova a ZUŠ Říčany, DFS Mikeš a Žesťový soubor ZUŠ Říčany.

14.00 - 17.00

Město Říčany
KC Labuť

Předvánoční setkání seniorů s hudbou
Taneční hudba s PRAŽSKÝM SALONNÍM ORCHESTREM, vystoupení TS
Dance EB a Dětského souboru Mikeš, příjemné posezení, pohoštění,
dobrá zábava. Vstup zdarma.

29.11. úterý

KC Labuť

Tom Vybíral trio & Zuzana Dumková
Koncert klavírního tria v sestavě: František Krtička - piano, vibrafon;
Ondřej Štajnochr - kontrabas; Tomáš Vybíral - bicí. Jako host vystoupí
Zuzana Dumková – zpěv.

19.30

19.11. sobota
14.00 - 17.00

19.00

23.11. středa
19.30

24.11. čtvrtek
19.30

25.11. pátek
20.00

26. - 27.11.
9.00 - 16.00

25.11. pátek
17.30 - 19.00

27.11. neděle
17.00

28.11. pondělí

19.30
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5.11. sobota
8.30 - 15.00

5.11. sobota
10.30 sobota

8.11. úterý
18.00

10.11. čtvrtek
19.30

12.11. sobota
10.00

12.11. sobota
10.30

13.11. neděle
17.00

14.11. pondělí
17.00

19.11. sobota
10.30

20.11. neděle
15.00

22.11. úterý
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Klub U Boudů
Sál U Boudů, Kolovraty

Zimní bazárek dětského oblečení
Prodej pouze po předchozím přihlášení na e-mailu:
burzakolovraty@seznam.cz.

Divadlo U22
Uhříněves

Sobotní pohádka: Bylo nebylo
Víte, co se stane, když se rozpustilý zvědavý a hravý kluk setká
s opravdovským pohádkovým hloupým Honzou?

NF pro vzdělání v Těptíně
Kulturní dům Kamenice

O výchově dětí a jiných tématech
Benefiční setkání s profesorem kvantové fyziky a vědcem Cernu
Janem Rakem a propagátorem funkční medicíny Janem
Vojáčkem. Více na www.kckamenice.cz.

KC Kamenice
Kulturní dům Kamenice

Jablkoň
Koncert české alternativní skupiny.

Zámek Berchtold
Nádvoří zámku Berchtold

Svatomartinský běh
2. ročník běhu v rámci Poháru Ladova kraje. Trasy 5,5
a 11 km. Více na www.zamekberchtold.cz.

Divadlo U22
Uhříněves

Sobotní pohádka: Prostě žába
Vzrušující pouť ze stádia do stádia plná proměn, nástrah
a humoru. Jeden nikdy neví, co ho čeká na cestě životem…

RegioArt
Lukáš Sommer (kytara)
Průhonický zámek - Rytířský sál Koncert z cyklu exkluzivních koncertů Zámecká hudební setkání
na zámku v Průhonicích. Bach - Milan - Carulli - Sommer.
Město Mnichovice
a MŠ Mnichovice

Svatomartinská světélka
5. ročník lampionového průvodu městem. Sraz na zahradě MŠ
Mnichovice. Slavnostní rozsvícení stromu u MŠ, průvod na
Masarykovo nám. Mnichovice.

Divadlo U22
Uhříněves

Sobotní pohádka: Pohádka z budíku
Pohádka o dvou bratrech, kteří se vydají hledat čas,
aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je.

DS Dipona
Hotel U Huberta Louňovice

Dračí království
Představení pro děti uvede Divadlo Nahoď Praha.

VIP ART Company
Kulturní dům Kamenice

Nejstarší řemeslo
Divadelní představení. Hrají: Valerie Zawadská,
Veronika Gajerová, Jana Švandová, Zuzana Slavíková,
Michaela Dolinová. Nový termín - vstupenky zůstávají v platnosti.

inzerce.kuryr@ricany.cz
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené předměty
budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Říčanské náměstí tentokrát v podobě z konce 19. nebo ze začátku 20. století. Budova radnice a soudu (dnešní školy) se příliš nezměnily. Chybí
ovšem pomník a pamětní desky obětem světových válek. Ze snímku je patrné, že v pravé části radnice se nacházel hostinec. Stromy, které ze starších
fotografií z 19. století ještě neznáme, se pak během 20. století proměňovaly. Plocha náměstí na fotce není dlážděná, v udusané hlíně je zřetelná
stružka, kterou tekla dešťová voda. A copak tam dělají ti uličníci? Mají vám připomenout, že na světě je Říčanský uličník! Průvodce po Říčanech
v pěti trasách, který vydává Muzeum Říčany. Slavnostně ho pokřtíme ve středu 9. listopadu v 17 hodin v Husově knihovně jen kousek od Staré
radnice.
Foto: archiv Muzea Říčany
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