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Milí Říčaňáci, 
přejeme vám krásné 
a klidné Vánoce

Zveme vás na adventní akce



Milí říčanští,

když v roce 2019 dalo zastupitelstvo města Říčany vzniknout příspěvkové organizaci Koloběh s cílem pro-

vozování dobročinného obchůdku, zachování oběhu věcí, pomoci potřebným, aktivizace seniorů i mezige-

neračního sdílení, možná jsme ani my, kteří jsme byli u toho, netušili, jak nás přijmete a jak se nám v našem 

konání bude dařit.

Tři roky fungování ukázaly, že se podařila úžasná a neuvěřitelně smysluplná věc! Že srdce našeho města 

začalo bít ještě trochu jinak než doposud: totiž ještě o něco „lidštěji“ a radostněji. Ten krásný prostor na ná-

městí není (k prasknutí) naplněný jen darovanými věcmi, tedy tím, co je oku viditelné. Moudře řekla Liška 

Malému princi, že správně vidíme jen srdcem, a to, co je opravdu důležité, je očím neviditelné. Právě tak 

to je u nás: to, co tvoří neopakovatelnou a nepřenositelnou atmosféru Koloběhu, jsou vedle hrnečků, knih, 

hraček, oblečení a různých pokladů hlavně velkorysost našich dárců, obětavost našich dobrovolníků a ra-

dost našich zákazníků. Z těchto neviditelných substancí roste jedna velmi důležitá: naděje. A protože žijeme 

v době, kdy se zdá, že nadějné vyhlídky ztrácíme, protože problémů a tísní nejrůznějšího druhu přibývá, 

a kdy máme pocit, že dobra kolem nás je méně a méně, je důležité napsat, připomenout a dosvědčit, že jsou 

místa, kde lze naději načerpat. I náš milý Koloběh. 

Tady si lidé skutečně pomáhají a pomoc se díky perfektní spolupráci se sociálními pracovnicemi dostává 

do rukou, které ji opravdu potřebují. Tady se skutečně neplýtvá a každý dar najde cestu tam, kde ještě po-

slouží. Zde se daří spojovat různé generace, zapojit a potěšit osamělé seniory nebo maminky na mateřské, 

přinést s kulturními zážitky duchovní obohacení každému, kdo o ně má zájem.  

Z toho všeho plyne zásadní závěr: dobří lidé existují, je jich hodně a jsou blízko. Vlastně jich jsou plné Říča-

ny. Děkujeme vám, že nám dáváte možnost denně se o tom ujišťovat. Děkujeme za dary, nákupy, podporu 

a přízeň. Děkujeme všem našim dobrým duším. Se světlem naděje na to dobré v nás přeji klidný advent, 

požehnané svátky vánoční a těším se na setkávání s vámi v našem ostrůvku naděje a radosti v roce 2023.

Slovo úvodem

Eva Hazdrová Kopecká, 
ředitelka Koloběhu Říčany, p. o.

2 texty.kuryr@ricany.cz



 Obsah

Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný 
ZDARMA do schránek v Říčanech, Pacově, 
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách 
v nákladu 7 000 ks.
Číslo 12. prosinec 2022 
www.kuryr-ricany.cz

Vydavatel: 
Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
IČ 24129534. Řídí redakční rada.
Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E 12692.

Příjem příspěvků a inzerce: 
Turistické a informační centrum 
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice)
251 01 Říčany
telefon: 323 618 169
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz
Po – Čt 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Pá  8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00

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

Tisk: Tiskárna Triangl, a. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál. Akademické tituly 
jsou uváděny pouze v komerčních textech.

Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek 
9. prosince pro příspěvky a v pondělí 
12. prosince pro inzerci.

Příští lednový Kurýr bude 
distribuován 30. prosince  – 1. ledna  2023.

Na obálce: Dřevěný betlém 
na Masarykově náměstí

Foto: Roman Kus

V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Z KURÝRU VYBÍRÁME...
Kouzelná zahrada je dokončena
Zahrada u Husovy knihovny po své revitalizaci
nabízí odpočinek i relaxaci Strana 8

Říčanská sociálka pomáhá
Dobročinný bazárek, sbírky pro lidi v nouzi 
i dárky pro děti na Vánoce Strana 10

Placení popelnic za rok 2022
Úhrada poplatku čeká občany během ledna 
 Strana 13

Začíná advent
Přijďte se vánočně naladit
každou adventní neděli Strana 15

Pobočka MěÚ Říčany v Sulicích
Díky projektu to občané z některých obcí 
mají k vyřízení dokladů blíže Strana 20

Vlašimská záchranná stanice spolupracuje 
s Muzeem Říčany
Letos bylo z Říčanska přijato 260 zvířat Strana 35

Mimořádná příloha Odpady
Vše podstatné naleznete
uvnitř tohoto vydání Strana 51

Sklepy říčanských domů
Další díl seriálu vás zavede do obchodu
U Přerostů Strana 67 

Vidíme Vás, Říčany!
Podívejte se, jak pokračuje
unikátní projekt Strana 68

Rybova mše
Tradiční vánoční setkání 
pro občany Říčanska Strana 95

3

Říčanský uličník
Muzeum Říčany vydalo 

za podpory města krásnou 

knihu s názvem Říčanský 

uličník. Kniha nabízí pět 

procházkových tras. «Ces-

tou» se dozvíte nejrůznější 

zajímavosti a tipy. Nechybí 

krásné fotky a vzpomínky 

pamětníků. Říčanský ulič-

ník koupíte na https://mu-

zeumricany.cz/



Informace z radniceInformace z radnice

4 texty.kuryr@ricany.cz

Krátce z jednání Rady 20. 10. 2022
Rada přijala celkem 24 usnesení

Radní souhlasili s realizací akce Oprava objektu bý-
valé školy Jažlovice fi rmou LAMA PB s.r.o., za cenu 
717 329,19 Kč vč. DPH. Schválili rozpočtové opatření, 
kterým převede z Rezervy starosty města na obce 6409-
5901-9090-9095 částku 167 329,19 Kč na položku 6171-
6121-3330-10991 Oprava objektu bývalé školy Jažlovice 
(117 329,19 Kč na stavební práce a 50 000 Kč na TDS). 

Hlasy pro: 7 

Rada schválila uzavření dodatku č.1 k SOD Odvodně-
ní Sokolovská s fi rmou T4Building, s.r.o., na vícepráce 
ve výši 507 322,81 Kč bez DPH a z nich vyplývající změ-
nu termínů plnění z důvodu havarijního stavu kanalizace 
a plynovodu. Tyto náklady budou hrazeny z fondu obnovy 
vodohospodářského majetku.

Hlasy pro: 6

Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 
na akci Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech 
s fi rmou Walco CZ spol. s.r.o. na více- a méněpráce v cel-
kové částce o výši 279 902,47 Kč bez DPH, a na prodlou-
žení termínu stavby do 30. 10. 2022.

Hlasy pro: 7 

Rada schvaluje uzavření smlouvy budoucí na služeb-
nost inženýrské sítě na akci Dostavba kanalizace lokalita 
RYBA, se Správou železnic, s. o., na uložení tlakové kana-
lizace do pozemku tohoto subjektu par.č. 1643/16 v k.ú. 
Říčany u Prahy za cenu 12 100 Kč s DPH a souhlasí s jejím 
podpisem.

Hlasy pro: 7  

Rada schválila na základě smlouvy na zajištění služeb 
odpadového hospodářství ve městě Říčany uzavřené se 
společností Marius Pedersen a.s., četnost svozu odpadů 
pro rok 2023 v předloženém znění pro jednotlivé lokality 
se nemění. Hlasy pro: 7  

Rada schválila optimalizaci služeb v oblasti odpadové-
ho hospodářství formou přistavování kontejnerů na ko-
munikace pro sběr velkoobjemového odpadu, z frekven-
ce 3× ročně (jaro, léto, podzim) na frekvenci 2× ročně 
(jaro a podzim), a to v období podzim 2022 až zima 2023.

Hlasy pro: 7  

Rada schválila uzavření smlouvy mezi městem a společ-
ností Acidotechna spol. s.r.o. jako zhotovitelem Renovace 
severního vstupu do Rondelu – prostor schodiště a sjez-
dové rampy v hodnotě 272 069,71Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7  

Krátce z jednání Rady 27.10.2022
Rada přijala celkem 13 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci 
stavby Chodníky Říčanská – II. etapa, se společností M-
-DOST, s.r.o. za cenu 4 525 825,20 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností ELTODO, a.s., na realizaci stavby Světelné signali-
zační zařízení Říčanská – Mozartova za cenu 5 060 862, 
52 Kč vč. DPH. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Rada schvaluje uzavření smlouvy s obcí Sulice. 
Předmětem je zřízení detašovaného pracoviště oddě-
lení evidence obyvatel MěÚ Říčany za účelem vyřizo-
vání agendy občanských průkazů a cestovních pasů, 
přičemž obec Sulice bude městu Říčany měsíčně hra-
dit poplatek za přístup do Centrálního místa služeb 
ve výši 3 509 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z jednání Rady 3. 11. 2022
Rada přijala celkem 15 usnesení

Rada schválila operační plány na zimní a letní údrž-
bu komunikací ve městě Říčany pro rok 2022 a 2023 dle 
přílohy předložené společností Marius Pedersen, a.s., 
se kterou má město uzavřenou smlouvu o dílo o zajiš-
tění zimní údržby komunikací za cenu 1 328 083,47 Kč 
bez DPH/měsíčně a letní údržby komunikací za cenu 
443 203,93 Kč bez DPH/měsíčně. 

Hlasy: pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z jednání Rady 10. 11. 2022
Rada přijala celkem 11 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s Petrem 
Koženým, s.r.o. Předmětem smlouvy je obnova kanali-
zační stoky v ulici Alšova za cenu 3 761 555, 50 Kč bez 
DPH. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada jmenovala dle § 102, odst. 2, písmeno g), záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích dle návrhu tajemníka úřa-
du v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, Moniku Mrázovou 
do funkce ředitelky útvaru krizového řízení s účinností 
od 10. 11. 2022.

Hlasy: pro: 5, nepřítomno: 2

Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek 
je určen pro sociálně znevýhodněné děti z města Říčany 
a jeho správního obvodu. Výtěžek sbírky bude využit: 

K financování dětské zimní rekreace v horách. K ná-
kupu zařízení, které v sociálně znevýhodněných ro-
dinách nezbytně nutně potřebují (např. domácí elek-
trospotřebiče, nábytek) a jejich finanční situace jim 
neumožňuje tyto věci zakoupit. Výběr rodin provede 
Sociální odbor MěÚ Říčany na základě svých šetře-
ní. Sbírka se uskuteční ve dnech 27. 11. 2022 – 10. 
1. 2023

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Krátce ze zastupitelstva 9. 11. 2022
Zastupitelstvo přijalo celkem 24 usnesení.

Zastupitelstvo souhlasilo s pořízením změny č. 9 ÚP 
Říčan a schválilo obsah této změny v přiloženém znění. 
Změna bude pořízena z vlastního podnětu a zkráceným 
postupem.

Hlasy pro: 20,  nepřítomno: 1

Zastupitelstvo schválilo směrnici města,  kterou se sta-
noví postup pro převzetí vodohospodářského majetku 
vybudovaného bez uzavření smluv dle Zásad pro výstav-
bu ve městě Říčany od soukromých vlastníků do majetku 
města.

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

Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Terapeutickým centrem Modré dveře, jejímž předmě-
tem je poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč.

Hlasy pro: 18,  proti: 1,  zdrželi se: 1,  
vyloučeni: 0,  nepřítomno: 1

Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy se ZO ČSOP Vlašim, jejímž předmětem je poskytnutí 
individuální dotace ve výši 30 000 Kč na podporu provozu 
záchranné stanice pro živočichy, a zároveň schválilo část-
ku 30 000 Kč uvolnit z rezervy zastupitelstva.

Hlasy pro: 19,  zdrželi se: 1,  nepřítomno: 1

Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Pacov, jejímž předmětem 
je poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč na po-
řízení závlahového systému fotbalového hřiště v Pacově.

Zastupitelstvo schválilo pojmenování ulice na pozem-
cích p. č. 432/91 a 732/14 v kat. území Strašín u Říčan 
s názvem Nad Lesem.

Hlasy pro: 19,  nepřítomno: 2

POZVÁNKY PRO VEŘEJNOST
 ZASTUPITELSTVO

Středa 21. 12. v 18.00 
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. 

 Z OČÍ DO OČÍ v Pacově
Pondělí 12. 12. v 18.00
V klubovně OV Pacov, ulice U rybníka.
Zájemci o práci v OV v novém volebním 
období se mohou hlásit do konce roku na 
vera.krejcova@ricany.cz, volba se uskuteční 
20. 1. na veřejné schůzi.

 Projednání změny č. 8 územního plánu
Středa 7. 12. 16.00
V zasedací síni radnice na Masarykově náměstí 53

 Od ledna 2023 připravila společnost Marius Pe-
dersen, a. s., změny v harmonogramu svozu odpadů. 
Uprostřed Kurýru najdete přehledné tabulky s termíny, 
které si můžete vystřihnout. Děkujeme za spolupráci.

 Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy 
„Hrátky ve tři ráno“ s kurátorkou Lenkou Lindauero-
vou 7. prosince od 18 hodin do Městské Galerie Říčany 
ve Staré radnici. Samotnou výstavu si můžete prohléd-
nout až do 7. ledna 2023. Vstup zdarma Po, St: 13–17 
hod. /Út, Čt: 13–15 hod. /
Sobota 9 – 12 hod.
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Město dokončilo a zkolaudovalo stavbu první etapy 
Industriálního parku v komerční zóně nad železniční 
tratí. Po odstranění pásek označujících staveniště 
mohli jezdci i další návštěvníci skatepark „vyzkoušet“ 
– v listopadu bylo krásně a svítilo slunce. A komu je 
vlastně skatepark určen? Může se zde jezdit za každé-
ho počasí? Jak se zde bezpečně pohybovat?
 
Provozní doba skateparku je od 1. října do 31. května 
od 8 do 18 hodin. Od 1. června do 30. září bude skatepark 
přístupný od 8 do 21 hod. Skatepark není dětské hřiště. 
Vstup je zde dovolen dětem až od osmi let a do deseti pou-
ze za dozoru dospělé osoby. Určen je pro jízdu na bruslích, 
skatebordech, speciálních koloběžkách a kolech BMX. 
Nepatří sem dětská odstrkovadla, běžná kola (ani elektro-
kola) a koloběžky, ani čtyřnozí domácí mazlíčci. Pro vaši 
bezpečnost doporučujeme používání ochraných helem 
a chráničů. Na ploše s překážkami by měl být maximální 
počet stojících jezdců devět a maximálně tři souběžně je-
doucí. Pro případ úrazu a následné zajištění první pomoci 
je zde podmínka účasti minimálně dvou osob. Nepouží-
vejte rampy ani překážky jako odkládací plochu. Z důvo-
du bezpečnosti je zakázáno používat překážky při námra-
ze, sněhu, mokru a mlze či jinak zhoršené viditelnosti. Při 
pobytu ve skateparku vždy berte ohled jak na další jezdce, 
tak na ostatní návštěvníky či kolemjdoucí. I když je areál 
velmi vhodně umístěn mimo obytnou zónu, přesto jsme 
zaznemenali již první stížnosti od obyvatel pod tratí. Zdrž-

te se proto velmi hlasité reprodukované hudby, udržujte 
pořádek a dodržujte provozní dobu tak, aby nedocházelo 
ke zbytečným konfl iktům. Areál je pod dozorem bezpeč-
nostních kamer městské policie. Vznik tohoto areálu byl 
iniciován a podpořen vámi, občany. Jeho návštěvnost ih-
ned po dokončení nasvědčuje tomu, že bude velmi využí-
vaný. Pro jeho další rozvoj a chod je nezbytná vzájemná 
ohleduplnost, což je ostatně podmínka fungování společ-
nosti obecně.

Jak si bezpěčně užít skatepark
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NAHLASTE PORUCHU KDYKOLIV 
Poruchu veřejného osvětlení můžete nahlásit přímo 
na centrální dispečink společnosti Eltodo na tel. čís-
lo: 800 101 109. Linka funguje NON STOP a volání je 
zdarma. 

BEZPEČNÉ MĚSTO
Městský úřad Říčany věnoval Krajskému ředitelství Poli-
cie ČR drogový analyzátor, termovizi, dvě digitální kame-
ry do auta a čtyři defi brilátory do auta v celkové hodnotě 
500 000 Kč. Toto moderní vybavení bude sloužit v rámci 
projektu „Bezpečné město“ pro dovybavení policistů při 
prevenci trestné činnosti v regionu, zejména v nočních 
hodinách. Nákup bude kryt z příjmů úsekového měření.

OPRAVÍME ULICI OLŠANY
Celoplošná oprava ulice Olšany, v úseku od křížení s ulicí 
Široká až po sportovní halu, byla zahájena 15. listopa-
du. Stavební práce si vyžádají dopravní omezení. Příjezd 
ke sportovní a zimní hale je veden ulicí Smetanova, odjezd 
ulicí Dvořákova. Práce by měly být ukončeny v druhé po-
lovině prosince. Zahrnovat budou mimo jiné vybourání, 
frézování a opravu vozovky, výměnu silniční obruby a na-
konec pokládku asfaltu.  Omlouváme se za komplikace 
během stavby a těšíme se na nový asfaltový povrch.

AUTOR OBRAZU NA VÁNOČNÍM PŘÁNÍ
Radan Wagner (nar. 31. 8. 1958 v Praze) absolvoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1979) a Fi-
lozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor 
dějiny umění (1984, doktorát 1985). Do roku 1989 pra-
coval jako odborný vedoucí malířského ateliéru ve Stát-
ních restaurátorských ateliérech v Praze. Po té působil 
převážně jako malíř a nezávislý publicista. Spolupraco-
val se Sorosovým centrem pro současné umění, Českým 
rozhlasem a různými periodiky (Lidové noviny, Refl ex, 
Literární noviny). V letech 2004 - 2010 byl jednatelem 
a spolumajitelem společnosti Art CZ, později Woxart, 
zabývající se českým a slovenským současným uměním. 
Působil také jako šéfredaktor časopisu Revue Art a kurá-
tor výstav. Nyní vede Art Revue.cz – internetový magazín 
o umění. Souběžně s prací teoretika a publicisty se věnu-
je malířské tvorbě. Patří ke generaci malířů nastupující 
v polovině 80. let, která vyšla z odkazu tradic i avant-
gardy počátku 20. století. Ve svých obrazech pracuje 
s dualitou světla a stínu na pozadí meditativní „měkké 
geometrie“. V současné době ve své tvorbě klade důraz 
na plošné geometrické kompozice jasnějších barev i kon-
tur. Radan Wagner žije a pracuje v Praze a v Říčanech. 
Zdroj: https://www.radan-wagner.cz/
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Žijeme Říčany
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Revitalizace Kouzelné zahrady u Husovy knihov-
ny na Masarykově náměstí byla dokončena. Cílem 
projektu bylo otevřít tuto zapomenutou část zahrady 
veřejnosti.  Svažitý terén zahrady musel být srovnán 
a také bylo nutné vybudovat novou opěrnou zeď u bře-
hu Mlýnského rybníka. Zde také vzniklo schodiště 
vedoucí na lávku k dřevěnému pontonovému molu 
a sedací schody. Chodník z žulových kostek protíná 
celou šíři zahrady, nevede přímo dolů. Tímto řeše-
ním jsme minimalizovali sklon chodníku v prudkém 
terénu.

V zahradě vyrostly odpočinkové terasy. Nejkrásnější pose-
zení najdete v dolní části, kde si můžete vychutnat výhled 
na hladinu rybníka. Dřevěné podium je vybaveno moder-
ními bílými židlemi a lavicemi, nechybí ani knihobudka.  
Projekt se elegantně vypořádal i s dešťovou vodou, která 
je svedena do štěrkových vsakovacích prohlubní. Děti bu-
dou mít radost z vodního prvku – voda je z pumpy vedena 
kamenným korytem s nerezovými koly a dalšími zábavný-
mi prvky. Doufáme, že se dobře ujmou i ovocné stromy – 
jabloň a třešeň. 

8 texty.kuryr@ricany.cz

Kouzelná zahrada je dokončena
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Otevírací doba zahrady bude upřesněna. 
Sledujte web, FB a Instagram města.

Děkujeme
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Je tradicí, že říčanský Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, pomáhá nad rámec své agendy a pra-
covních povinností. Nyní kolegyně „ze sociálky“ 
uspořádaly podzimní dobročinný bazárek.

„Dobročinné bazárky se snažíme pořádat dvakrát 
do roka,“ vysvětluje vedoucí odboru Blanka Spol-
ková. „Nejde však o akce pro širokou veřejnost, ale 
jen pro naše klienty ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Od dárců shromáždíme nejrůznější věci – 
od hraček, oblečení až po drobné potřeby do domác-
nosti. Zaplníme kanceláře a naši klienti si mohou vy-
brat, co potřebují. Jako první si vybírají děti, které se 
pochopitelně zaměří na hračky, ale i knížky. Dospělí 
potom vybírají zimní boty, bundy a další, pro děti už 
ne tak zajímavé, věci,“ dodává s úsměvem vedoucí 
odboru.

Jak oslovujete dárce?
Jsem nesmírně vděčná, že se nám podařilo vybudo-
vat záchrannou sít pravidelných dárců, se kterými 
spolupracujeme a máme vzájemnou důvěru. Jak 
jsem již uvedla, vzhledem k tomu, že jde o citlivé 
okolnosti a ze zákona musíme chránit identitu na-
šich klientů, nechceme z bazárků dělat veřejnou 
akci. Stává se nám, že i mimo bazárky se nám ozývají 
lidé a věci nám nabízejí. Ne vždy můžeme věci při-
jmout, protože nemáme dostatek prostor pro jejich 
skladování, proto přijímáme jen to, co můžeme hned 
věnovat.

Koloběh oslavil krásné třetí narozeniny. Jak fun-
guje spolupráce?
Skvěle. Pokud se na nás obrátí lidé v nouzi, doká-
žeme jim díky Koloběhu rychle pomoci. To se týká 
především oblečení nebo drobného vybavení do do-
mácnosti. Neposkytujeme finanční hotovost, ale 
po dohodě Koloběh uhradí například obědy pro děti 
nebo pořídí pračku, uhlí apod. Moc si vážíme této 
spolupráce, protože funguje rychle a spolehlivě. 
Máme i jiné dárce, kteří nás podporují, a to zajiš-
těním konkrétní pomoci např. jsme dostali od paní 
Horáčkové vybavení a pomoc pro školáky, pekárna 
Okýnko nám daruje chleba nebo paní Ivana Švikov-
ská nás „zavezla“ drogistickým zbožím – všem patří 
od nás upřímné poděkování.

V současné době se připravujeme na Vánoce a chys-
táme dárky pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a snažíme se plnit konkrétní přání dětem 
a budeme se snažit i jinak pomáhat rodinám, které se 
ne vlastní vinou dostávají do finančních problémů.

Pokud se dostanete do tíživé finanční situace, 
obraťte se na Úřad práce, kde je možné žádat 
o různé sociální dávky.
Potřebné informace najdete na webu www.mpsv.
cz. Nebo se můžete obrátit přímo na příslušný 
Úřad práce. Pobočka ÚP pro Prahu východ sídlí 
v Říčanech na adrese: 17. listopadu 392/38. Vy-
řídit si zde můžete Státní sociální podporu, Dávky 
hmotné nouze, Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením nebo Příspěvek na péči.

Jestliže si nevíte rady, poradí vám i na Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. Zde zjistí, jaká for-
ma pomoci je pro vás vhodná a může zprostřed-
kovat pomoc přes Koloběh či Potravinovou banku. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) 
najdete na Komenského náměstí 1850 (v budově 
vedle DPS Senior). Úřední hodiny: pondělí a stře-
da: 7:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin

10 texty.kuryr@ricany.cz

Říčanská sociálka POMÁHÁ
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Dobročinný obchůdek Koloběh na Masarykově 
náměstí, který je součástí stejnojmenné pří-
spěvkové organizace města Říčany, slaví třetí 
narozeniny.  Díky vám všem se daří naplnit 
ideu Koloběhu – lidé darují, co již nepotřebují, 
někdo jiný koupí a výtěžek putuje na nejrůzněj-
ší pomoc.  Většina vydělaných peněz z prodeje 
je určena pro pomoc potřebným. Díky skvělé 
spolupráci s říčanským sociálním odborem 
putuje lidem v nouzi konkrétní pomoc – od po-
ukázek na potraviny, vybavení domácnosti, 
zdravotnické pomůcky, až po uhrazení uhlí, 
tábora či obědů pro děti. Mnohdy jde o zásadní 
pomoc doslova na poslední chvíli.
Koloběh zaštiťuje kromě charitativního 
obchodu i nejrůznější mezigenerační akce – 
například přednášky, výlety… Velké PODĚKO-
VÁNÍ patří iniciátorce nápadu „koloběhu věcí 
a pomoci“ paní Ivaně Drbohlavové, ředitelce 
paní Evě Hazdrové, báječným kolegyním ze 
sociálního odboru a také všem dobrovolníkům, 
kteří darované věci třídí, prodávají a pomáhají, 
kde je potřeba. Jsou duší Koloběhu. A přede-
vším vám všem, jež věci darujete, do obchůdku 
chodíte nakupovat a podporujete jej.

KOLOBĚH slaví třetí narozeniny

Když se sejdou dobří lidé
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany ob-
držel úžasný dar od Charity HOPE, konkrétně poukáz-
ky na nákup potravin do jednoho obchodního řetězce 
v celkové hodnotě 240 tisíc korun. Poukázky bude OSVZ 
rozdělovat mezi sociálně znevýhodněné klienty z celé ob-
lasti ORP, která zahrnuje na 53 obcí. 
Dar přišly na radnici předat předsedkyně Charity HOPE 
Petra Halbichová a Říčaňačka Zuzana Havlíčková, která 
pracuje jako dobrovolnice v Humanitárním centru Říča-
ny a také pomáhá v charitě. A jak se stalo, že se Charita 
HOPE rozhodla poukázky věnovat zrovna do Říčan?

„Se Zuzkou se známe delší dobu. Kromě křesťanství nás 
spojuje právě dobrovolnictví. Vím, že se Říčany snaží po-
máhat, kde je potřeba,“ vysvětluje Petra Halbichová. 
„Já osobně se Charitě HOPE věnuji ve svém volném čase. 
Zaměstnána jsem ve společnosti Henkel ČR, která pravi-
delně vyhlašuje granty na podporu různých dobročinných 
projektů. Podala jsem návrh a uspěla. A díky Zuzce pomoc 
putuje právě na Říčansko.“    
Poukázky přišli převzít vedoucí OSZV Blanka Spolková 
a starosta David Michalička. „Vážíme si tohoto štědrého 

daru a věřím, že díky profesionální práci našeho sociál-
ního odboru poputují tyto poukázky lidem v nouzi,“ uvedl 
starosta.



Informace z radnice

Dokončili jsme renovaci schodiště v Rondelu (včetně 
postranních stěn se zábradlím). Opravena byla i bez-
bariérová rampa, kterou využívají maminky s kočárky 
a cyklisté. Oprava zahrnovala důkladné obroušení po-
vrchu a nátěr schodiště i rampy v několika vrstvách. 
Stěny schodiště byly ošetřeny antigraffi ti nátěrem. 
Nyní je vstup na vlakové nástupiště ze severní strany 
mnohem příjemnější. Podnět na vyčištění a úpravu 
schodů podala Říčaňačka Margit Novotná v minulém 
ročníku Překvapte Říčany. 
Projekt opravy vstupu v Rondelu mohl být realizován 
díky tomu, že se nám podařilo smluvně ošetřit investici 
do renovace objektu, který městu zatím nepatří.

12 texty.kuryr@ricany.cz

 Schody a bezbariérová rampa 
v Rondelu jsou „jako nové“
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Během ledna nás čeká 
placení popelnic za rok 2022
Nemusíte chodit na pokladnu
Známky na rok 2023 již NEBUDOU POTŘEBA
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 8/2021 
a v souladu se zákonem o odpadech bude městský 
úřad v Říčanech rozesílat výzvy k úhradě místního 
poplatku za odkládání směsného komunálního od-
padu. Do konce ledna 2023 je nutné uhradit poplatek 
za černou popelnici, kterou jste využívali v roce 2022. 
Nádoby na bioodpad a tříděný odpad jsou zdarma. 
Placení bude jednoduché z pohodlí domova, takže už 
NEMUSÍTE CHODIT NA POKLADNU.  Nabízíme 
vám čtyři možnosti, jak na to. 

Pokud jste v lednu při objednání popelnice, tj. při 
podání „ohlášení plátce poplatku za popelnici“ za-

dali e-mailovou adresu, pošleme vám výzvu k zapla-
cení, ve které bude uvedena částka, kterou máte uhradit, 
váš variabilní symbol a číslo účtu. Součástí zprávy bude 
i platební QR kód. Výzvy začneme rozesílat od pondělí 5. 
prosince.

Jestliže jste výzvu neobdrželi (určitě si zkontro-
lujte i spam), zřejmě jste e-mailovou adresu při 

ohlášení neuvedli. V tom případě můžete využít 
jednoduchou aplikaci na webu města, kde se dozvíte 
potřené údaje pro zaplacení popelnic (aplikaci na-
jdete na https://odpady.ricany.cz). Přihlášení do apli-
kace bude probíhat přes telefonní číslo, které jste zadali 
do „ohlášení plátce poplatku za popelnici“. Na toto číslo 
vám přijde ověřovací kód v SMS zprávě. Po zadání ově-

řovacího kódu do webové aplikace se zobrazí výzva s in-
formacemi pro zaplacení. 

V případě, že se vám nepodaří přihlásit ani pomocí 
vašeho telefonního čísla, nabízíme třetí možnost – 

speciální infolinku 607 053 363. Na toto číslo mů-
žete volat od pondělí 5. prosince, vždy v pondělí a ve stře-
du od 9–16 hod.  Operátorka vám poradí, a také můžete 
sdělit vaše telefonní číslo, které zadá do systému. Potom 
se již můžete jednoduše přihlásit pomocí webové aplika-
ce, kde se dozvíte částku a váš variabilní symbol. Platby 
posílejte na číslo účtu 19-724201/0100.   

Rádi vám poradíme i na pokladně úřadu na Masa-
rykově náměstí.

Čipování černých popelnic

Společnost Marius Pedersen, a.s. dokončuje čipování 
černých popelnic. Děkujeme, že jste nádoby na směsný 
komunální odpad nechávali vystavené venku, aby pra-
covníci mohli čipy navrtat do horního lemu nádoby. Čipy 
jsou dodávány v červené a černé barvě, na boku popelni-
ce se objeví samolepka s čárovým kódem. Pokud zjistíte, 
že vaše popelnice nemá čip, volejte od 5. prosince na tel. 
734 414 622, nebo pište na email: mpricany@mariuspe-
dersen.cz.  Nádoby bez nového RFID čipu nebudou od 
1. ledna 2023 obsluhovány.

2. 

1. 

3. 

4. 

Děkujeme 
za spolupráci. 

Společně to 
zvládneme
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Dne 16. 11. 22 se obřadní síň Staré radnice změnila 
ve společenskou místnost. Probíhal zde adaptační 
kurz nových Žákovských zastupitelů.
Každý rok se sejde 21 nově zvolených žáků říčanských 
škol, kteří se z větší části vidí poprvé. Aby spolu moh-
li týmově pracovat a měnit plány a nápady v realitu, 
musí se nejdříve lépe poznat. A to se povedlo.
Děkujeme Markétě Hubínkové z Cesty integrace 
za zábavné a poutavé hry!
V předchozích letech jsme společně ukázali, že je ten-
to úžasný projekt smysluplný. I  proto se těším na nové 
realizace a spolupráci.

Hana Stinglová
Koordinátor ŽZ
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V listopadu jsme vyhlásili materiální sbírku pro jež-
ky, ale i další ohrožená zvířata, která nachází útočiště 
ve vlašimské záchranné stanici. Do sbírky se aktivně 
zapojili i mateřské a základní školy, pracovníci měst-
ského úřadu, a také široká veřejnost. Všem velmi DĚ-
KUJEME.

Materiál byl průběžně shromažďován na odboru Ži-
votního prostředí na Komenského náměstí. Jako po-
děkování dárci obdrží pamětní certifi kát a děti pexeso 
Parazoo.  

V současnosti se vlašimští ošetřovatelé starají o téměř 
padesát bodlináčů, většina z nich již bude muset strá-
vit zimu ve stanici. Počty přijatých ježků z Říčan a oko-
lí narůstají každým dnem. Spotřeba krmiva a dalšího 
materiálu je tedy významná. Mezi další druhy, které 
jsou nejčastějšími pacienty ve stanici, patří ptáčata vy-
padlá z hnízda, zajíci, veverky, srnčata, zranění dravci. 

Adaptační kurz Žákovského zastupitelstva

Sbírka pro ježky a další zvířátka

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy sídlí 
na adrese: Vlašim 1947. Provozuje ji 

Český svaz ochrany přírody, bližší info 
na https://www.pomoczviratum.cz/. 

Sběr a zajištění péče o zvířata ČSOP Vlašim 
provádí zdarma a je plně finančně vázána 

na dotace, příspěvky měst a obcí, sponzorů 
a darů od veřejnosti.  

Pokud najdete zraněné zvířátko, volejte 
pohotovostní linku: 777 800 460



 Informace z radnice

15

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiicccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  

27. 11. 2022 od 17 hod.
 

 
4. 12. 2022 od 17 hod.

 
11. 12. 2022 od 14 hod.

 

 
11. 12. 2022 od 17 hod.

 
18. 12. 2022 od 17 hod.
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V lesích v okolí Říčan vznikly další opravené cesty.  
Správa městských lesů z Odboru životního prostředí 
upravila stezku vedoucí od lesní posilovny směrem 
k mostku přes Rokytku pod Černokosteleckou silnicí, 
kde se napojí na již hotový úsek. Povrch cesty jsme 
zpevnili a vysypali jemným štěrkem. Lokální vlhkost 
byla odvedena, aby nedocházelo k podmáčení terénu.

U mostku navazuje další opravená stezka – vedoucí smě-
rem ke křižovatce na Vojkov až k asfaltové cestě na Klokoč-
nou. Nejvíce úprav si vyžádal úsek hned za mostkem, kde 
se kolem Rokytky nachází podmáčený, bahnitý a těžce 
schůdný terén.
Správa městských lesů opravila i cestu vedoucí z lokality 
Lada (v místě U kančí stezky). Terén vedoucí prudkým 
kopcem zničila voda. 

Opravené lesní cesty lákají k procházkám

Nového povrchu se dočkal i úsek pod oblíbenou posilovnou.

Pohodlněji také zdoláte kopeček u mostku pod Černokosteckou silnicí.

Opravená stezka vedoucí od mostku směrem   k silnici na Tehov.
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Koncertní sál a výstavní síň v prvním patře Staré 
radnice vznikly během rozsáhlé a náročné rekon-
strukce prostor, kde sídlila Husova knihovna. Díky 
rozhodnutí restaurovat objevené historické nástropní 
malby a knihovnu přesunout, se Říčany mohou pyšnit 
krásným a důstojným koncertní sálem a výstavní síní.
Aby prostory skutečně ožily a otevřely se široké ve-
řejnosti, bylo nutné vytvořit koncept městské galerie. 
A tak vznikla spolupráce se zkušenou a temperament-
ní galeristkou Lenkou Babíčkovou, která mimo jiné 
pracovala v galerii Behémót a Nová síň v Praze. Jejich 
zakladatelem byl manžel paní Lenky Karel Babíček 
– jeden z prvních soukromých galeristů a sběratelů 
v České republice.

„Mám velkou radost, že se Říčany mohou pyšnit vlast-
ní galerií a že můžeme postupně pracovat na vytvoření 
dobré značky, o které se bude vědět i za hranicemi na-
šeho města“, vysvětluje Lenka Babíčková. „Galerie 
je tu ale především pro Říčaňáky, kteří ji mohou na-
vštěvovat zdarma. Mým cílem je, aby galerie před-
stavovala skvělé umělce, a také aby se lidé naučili 
mít z výtvarného umění potěšení a čerpali z něj sílu.
Těší mě, že se daří na vernisáže zvát i dobré muzikanty, 
zpěváky. V listopadu nás potěšila svým vystoupením Len-
ka Dusilová. Také jsme zavedli speciální komentované 
prohlídky s autorem. Nyní vás mohu pozvat na prohlídku 
s kurátorkou Lenkou Lindauerovou 7. prosince od 18 ho-
din,“ dodává Lenka Babíčková.

Mají lidé v Říčanech ostych chodit do galerie? Bojí se, 
že by umění nerozuměli?
Věřím, že Říčaňáci ocení, že mají galerii s uceleným a kva-
litním výstavním programem téměř na dosah ruky. Gale-
rie sídlí přímo v srdci Říčan, které žije i o víkendu. Moc se 
těším, že lidé, kteří pravidelně chodí na náměstí nejen bě-
hem týdne, ale i na farmářské trhy v sobotu, navštíví spo-
lečně se svými dětmi galerii a zpříjemní si den pohledem 
na umění. Je jedno, jak dlouhý čas před obrazem stráví, 
jak dlouho budou v galerii, důležitý je pocit, se kterým bu-
dou odcházet. Pokud budou lidé nejistí, budou chtít vědět 
více informací, mohou mě kontaktovat. Nově se mohou 
návštěvníci zorientovat za pomoci katalogových listů, 
které jsme se od září rozhodli za přispění města ke každé 
výstavě vytisknout. Zde návštěvníci najdou výběr obrazů 
z výstavy a krátký text nejen o autorovi, ale i kurátorský 
text s myšlenkou výstavy. 

Jaké jsou vaše plány?
V hlavě mám spoustu projektů, které jsou odvážné a vel-
mi zajímavé. Můžete se těšit na umělce patřící ke špičce 
současné výtvarné scény. Jejich díla jsou zastoupena 
ve státních i soukromých sbírkách. To je moje vize – dostat 
Městskou Galerii Říčany mezi galerie, které jsou vyhledá-
vány návštěvníky díky unikátnímu výstavnímu konceptu. 

Pohled na realitu očima umělce, nabízí návštěvníkům 
lépe porozumět současnosti. Umění je mojí celoživotní 
vášní a já pevně věřím, že kolem Městská Galerie Říčany 
vznikne pevná základna návštěvníků, kteří se budou těšit 
na každou novou výstavu, setkání s umělci, kurátory a po-
stupně si vytvoří citový vztah k výtvarnému umění a mož-
ná se stanou i sběrateli, kteří budou chtít mít umělecká 
díla ve svém životě, protože jim s nimi bude lépe…

Z obrazu se těšíte více, když jej máte nadosah

Otevírací doba galerie: 
Po, St: 13–17 hod. /Út, Čt: 13–15 hod. / 

So: 9–12 hod.

Web: galeriena50te.cz

(zleva) Majitelka Kunsthalle Praha (největší soukromá galerie) Pavlína Pudil, 
šéfkurátorka Kunsthalle Praha Christell Havranek, autorka výstavy PRŮHLE-
DY Anna Neborová a kurátorka galerie Lenka Babíčková.
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8. ledna 2023 v 17.00 
v kostele sv. Petra a Pavla
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Ve spolupráci s obecním úřadem Sulice jsme uvedli 
do provozu detašované pracoviště pro vyřizování části 
agendy státní správy. Od listopadu si tak občané z jihozá-
padní části našeho ORP (obce s rozšířenou působností) 
mohou vyřídit občanský průkaz či cestovní doklad blíže 
svému bydlišti. Pro klienty říčanského úřadu se tak urychlí 
odbavení jejich požadavků a odpadne část dopravní zá-
těže, kterou trpí Komenského náměstí. Jde o další z řady 
unikátních projektů, který Městský úřad Říčany rozjel. 
Pilotně již nějakou dobu funguje i projekt Dáme úřad, kdy 
klientům zavezeme dokument až domů.

Pobočka v Sulicích funguje od listopadu 2022 zatím každé 
pondělí a středu od 8 do12 a od 13 do 17 hodin v budově 
obecního úřadu. Je možné se telefonicky objednat na kon-
krétní termín a hodinu v pracovní době OÚ Sulice na tel. čísle 
721 800 155. Do budoucna vznikne i možnost elektronické 
rezervace termínu.
„Je to další z řady projektů, kterým vycházíme vstříc klientům 
úřadu, tedy občanům, a to nejen těm z Říčan, ale širokého 
okolí. Pro říčanské klienty to přináší pozitivum v rychlejším od-
bavení, doufáme i ve snížení dopravní zátěže a nároků na par-
kování na Komenského náměstí,“ přibližuje motivaci úřadu 
k tomuto kroku místostarosta Pavel Matoška, který má tuto 
oblast v gesci.
Přímo před budovou detašovaného pracoviště v Sulicích se 
nachází zastávka autobusu Pražské integrované dopravy lin-
ky 335 i parkoviště bez poplatků. Přístup do budovy úřadu je 
plně bezbariérový i pro handicapované osoby.
„Jedná se o rozšíření výkonu státní správy,“ komentuje nově 

zřízenou pobočku úřadu v Sulicích tajemník MěÚ Říčany 
Jaroslav Brandejs a doplňuje: „Službu v Sulicích mohou vyu-
žívat občané řady obcí jihozápadního cípu našeho ORP, třeba 
Velkých Popovic, Kamenice atd.“
„Občané Sulic a okolí tuto službu vítají. Odpadne jim cesto-
vání do Říčan či jiného většího města, kde se většinou potýka-
jí s nedostatkem parkovacích míst, či chybějícím dopravním 
spojením. Již v prvních dnech fungování jsme každý den od-
bavili více než desítku klientů,“ líčí starosta obce Sulice Petr 
Čuřík.
Občan může zažádat o osobní doklady na libovolném úřadě 
obce s rozšířenou působností (ORP) po celé ČR bez ohledu 
na trvalé bydliště. S přihlédnutím k tomu, že obvod ORP 
Říčany čítá 52 obcí a žije zde přes 73 tisíc obyvatel, jsou tyto 
agendy v Říčanech velmi vytíženy.
Zástupci obou úřadů se shodují, že jsou schopni i ochotni 
v případě zájmu služby rozšířit. „Jsme připraveni nabídku 
v krátké době rozšířit o další dny a agendy. Uvažujeme na-
příklad o registru vozidel. Klient by si vyřídil řidičský průkaz, 
převod vozidla a další jednodušší záležitosti,“ prozrazuje další 
společné plány obou úřadů starosta Čuřík. Říčanský tajem-
ník Brandejs doplňuje: „O naše detašované pracoviště proje-
vily zájem i další obce, se kterými jednáme.“
Obecní úřad Sulice adresa: Sulická čp. 155, 251 68 Sulice
Detašované pracoviště správních agend (občanské průkazy 
a cestovní doklady) tel.: +420 721 800 155

Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8.00–12.00, 
13.00–17.00. Poslední klient bude obsloužen 30 minut před 
ukončením úředních hodin.

V Sulicích si díky pobočce MěÚ Říčany 
občané vyřídí občanský průkaz i pas
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Vybrané dokumenty vám 
doručíme domů

Novou službu DÁME ÚŘAD využívá stále více klientů. 
I vy si můžete nechat vybrané dokumenty doručit až 
domů. A jak služba funguje?

Klient si již při podání žádosti, vydání stanoviska, uzavře-
ní nájemní smlouvy či u dalších z vybraných agend odboru 
správy majetku města může zvolit doručení vyřízených do-
kumentů na svoji říčanskou adresu. Jakmile referent MěÚ 
ukončí zpracování podání, bude klienta informovat SMS 
či emailem, že se může přihlásit do aplikace na webu přes 
svoje telefonní číslo k objednání termínu a místa doručení. 
Aplikace zašle klientovi heslo pro přihlášení do objednávko-
vého systému. Ve zvoleném termínu pak doručí kurýr MěÚ 
zásilku. Termín pro doručení lze změnit 24 hodin před dodá-
ním. Platí pravidlo, že zásilku kurýr doručuje pouze jednou. 
V případě, že klient nebyl zastižen na zvolené adrese či v čase 
pro doručení, vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písem-
nosti zpět referentovi. Ten je odešle standardním způsobem. 
V případě, že se služba osvědčí, budeme hledat další agendy, 
které bychom mohli takto doručovat. Více informací najdete 
na www.dameurad.cz.   

TAK SCHVÁLNĚ, JESTLI PŘIJEDE PŘESNĚ
Zajímá nás váš názor, a proto jsem se zeptali jedné z prv-
ních Říčaňaček, která službu využila a velmi ji děkujeme 
za hodnocení. „Potřebovala jsem vyřídit nájemní smlouvu 
na cyklobox. Standardní postup vždy byl, že po schválení 

nájemní smlouvy jsem byla vyzvána a musela jsem opět 
na úřad pro podepsané dokumenty.  Proto, když mi úřed-
nice nabídla tuto službu, neváhala jsem. Na email mi došla 
výzva, že už je hotovo. Přihlásila jsem se do objednávkového 
systému a zvolila datum a čas. Z domu odcházím v sedm 
hodin ráno, a tak jsem kurýra objednala na tuto brzkou ho-
dinu. Upřímně – nevěřila jsem, že skutečně přijede přesně 
v sedm. A skutečně nepřijel, u dveří zazvonil za tři minuty 
sedm,“ dodává s úsměvem paní Nikola T. „Takže pokud 
chcete hodnocení, tak za mě výborně a službu určitě využiji 
i příště.“

Podle knihy Vyšetřovatel vznikl unikátní komiks
Zveme na besedu s autory knihy Démo-
ni balkánské války. Pozvání přijali Vla-
dimír Dzuro, Jan Kužník, Zdeněk Le-
žák a ilustrátor Jakub Dušek.  Akce se 
koná ve středu 7. 12. v Husově knihov-
ně na Masarykově nám. od 18 hod. 
Vladimír Dzuro pracoval jako vyšet-
řovatel Mezinárodního trestního tri-
bunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). 
První a po dlouhou dobu jediný Čech, 
který v tomto úřadu působil. O své misi 
ve válkou rozvrácené zemi napsal kni-
hu Vyšetřovatel, podle které vznikl ko-
miks Démoni balkánské války. 

Vladimír Dzuro bude v Říčanech se zájemci besedovat 
mimo jiné o tom, co dokážou lživé zprávy (takzvané 

fake news). Právě ty totiž odstartovaly 
nemilosrdné vraždění mužů, žen i dětí. 
„Falešné zprávy v konfl iktním nebo 
post-konfl iktním prostředí dokážou 
jednání lidí razantně ovlivnit. V Saraje-
vu tak zafungovaly zcela smyšlené pří-
běhy o vhazování srbských dětí v ZOO 
do klecí se lvy. Ve Vukovaru zase rezo-
novala celosvětově rozšířená zpráva 
o povraždění srbských dětí Chorvaty. 
Výsledkem vždy bylo zabíjení nevin-
ných lidí. V současnosti dokážou fake 
news působit ještě efektivněji. Bez-
břehý internet a mobilní telefony nám 
na jednu stranu usnadňují život, na tu 

druhou nás vystavují neustálému nebezpečí okamžité 
manipulace,“ varuje Vladimír Dzuro. 
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234 704 560
www.pid.cz

Dopravci PID

Cestujte na jednu jízdenku vlakem i autobusem 
do Prahy, Úval, Jesenice i v rámci Říčan

Pražská integrovaná doprava nabízí výhodné cestování veškerou veřejnou dopravou (vlakem i  autobusem) 
po celém území Prahy a Středočeského kraje. Na jednu jízdenku můžete v rámci časové a pásmové platnosti 
neomezeně přestupovat a v kombinaci s bezplatnými linkami MHD Říčany můžete svobodně cestovat nejen 
v rámci Říčan, ale i do jejich širokého okolí. Díky novým jízdním řádům od září letošního roku se přímou linkou 
dostanete třeba do Úval 686  nebo Českého Brodu 435 . Častější spojení funguje také do okolních obcí i v rámci 
samotných Říčan. Posílená páteřní linka 385  nově i o víkendech obsluhuje horní Říčany podél Černokostelecké 
ulice až k Olivovně. V září byla posílena autobusová doprava z  Prahy ve směru Mukařov – Kostelec nad 
Černými lesy/ Jevany – Sázava v přepravních špičkách pracovního dne. Souhrnný interval linek 381  , 382 , 383  
a 387  je v Říčanech v ranní špičce cca 7–8 minut a odpoledne 10 minut. Zároveň byla v přepravních špičkách 
prodloužena linka 385  do Zvánovic.

Nakupujte jízdné chytře z pohodlí domova přes mobilní aplikaci PID Lítačka. Pořídit 
si můžete plný sortiment jízdného od krátkodobých jízdenek pro jednu cestu až po 
předplatní kupony s platností až jeden rok.

Facebook PID
www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava

Twitter PID
www.twitter.com/PIDoficialni
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Spoje, které bývaly ukončené v Říčanech, jsou 
prodlouženy:

o úsek Říčany – Mukařov – Struhařov 
– Zvánovice ve špičce pracovních dní
o úsek Říčany – Mukařov mimo špičku 
pracovních dní (platí pro cca každý druhý)
pouze v Říčanech o úsek Nádraží – Olivovna 
mimo špičku pracovních dní (platí pro cca 
každý druhý) a o víkendu

Linka je z Hradešína prodloužena přes Doubek, 
Babice a Strašín do Říčan jako náhrada linky 
428 . V Říčanech projíždí město po trase Rychta 
– Nemocnice – Nádraží – Náměstí – Wolkerova.

Linka je zkrácena do trasy Strančice – 
Všechromy – Otice – Světice – Říčany, úsek 
Říčany – Březí obsluhuje nová linka 765 .

Došlo ke sjednocení vedení spojů a úpravě 
trasy v Říčanech, všechny spoje jedou v trase 
Strančice, žel. st. – Všestary – Tehov, Lada 
– Říčany, Rychta – Říčany, Černokostelecká 
– Říčany, nádraží – Říčany, Wolkerova. Spoje přes 
Světice byly převedeny na změněnou linku 582 .

Nově je vedena v trase Říčany, Olivovna 
– Říčany, Nádraží – Světice – Tehov – Všestary 
– Strančice, žel. st., kde nahradila změněnou 
linku 494 .

Nová autobusová linka v trase Úvaly, žel. st. 
– Říčany, Nádraží – Říčany, Wolkerova. V úseku 
Sluštice – Říčany nahrazuje spoje linky 303 , a to 
společně s nově zavedenou linkou 765  v trase 
Sibřina – Říčany. Byla zřízena nová zastávka 
Sluštice. V Úvalech linka navazuje na vlaky.

Nová autobusová linka v trase Sibřina 
– Říčany, Wolkerova. Částečně nahrazuje provoz 
linky 303  v úseku Sibřina – Říčany a linku 469  
v úseku Březí – Říčany. V úseku Sluštice – Říčany 
koordinace s novou autobusovou linkou 686 .

385

435

469

582

686

765

Změny realizované v září 494
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 10. 2022 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

325 754 500,00 379 354 830,00 337 274 575,58 88,91

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

152 420 454,00 156 789 215,54 125 879 897,26 80,29

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 2 100 000,00 2 150 000,00 7 963 208,80 370,38

Přijaté dotace 116 159 008,00 128 443 517,91 88 310 426,81 68,75

Přijaté splátky půjček 60 000,00 60 000,00 648 400,00 1080,67

Rozpočtové příjmy 
běžného roku celkem

596 493 962,00 666 797 563,45 560 076 508,45 83,99

Přebytek hospodaření za minulý rok 274 695 820,17 368 215 304,94 368 215 304,94 100,00

Zůstatek pokladny cizí měny 0,00

Úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 871 189 782,17 1 035 012 868,39 928 291 813,39 89,69

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 451 420 877,86 515 434 626,11 376 207 597,14 72,99

Rozpisové rezervy 13 599 522,74 15 996 605,43 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 465 020 400,60 531 431 231,54 376 207 597,14 70,79

Kapitálové (investiční) výdaje 309 137 779,68 385 884 841,02 166 581 858,51 43,17

Rezervy na investice 71 993 601,89 99 264 132,83 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 381 131 381,57 485 148 973,85 166 581 858,51 34,34

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

846 151 782,17 1 016 580 205,39 542 789 455,65 53,39

Splátky úvěru 25 038 000,00 18 432 663,00 15 563 477,25 84,43

Výdaje vč. splátky půjčky 871 189 782,17 1 035 012 868,39 558 352 932,90 53,95

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 369 938 880,49
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Prosinec v informačním centru
Až do vánočních svátků máte možnost 
nakoupit dárky pro své blízké v našem 
infocentru – nabídku vánočních pro-

duktů máme opravdu pestrou a rádi vám k vybírání 
uvaříme na zahřátí punč nebo grog. Jako novinku také 
nabízíme ve spolupráci s Muzeem Říčany jejich skvě-
lou právě vydanou knížku Říčanský uličník – takový 
dárek by u žádného Říčaňáka neměl pod stromečkem 
chybět.

A možná si vzpomenete na akci Týden turistických infor-
mačních center, která se konala na konci října. Vyplnit 
zajímavý kvíz o našem městě přišlo téměř 30 zájemců, 
všichni dostali jako dárek drobnosti od ATIC. Z účastníků 
jsme vylosovali tři výherkyně, které od nás obdržely dár-

kový balíček. Jsou jimi: Stanislava Č. z Prahy, Libuše H. 
ze Všestar a Eva B. z Říčan. Přejeme všem dobrým lidem 
krásné a pohodové vánoční svátky a těšíme se na vás v no-
vém roce. Vaše kolegyně z informačního centra
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Volné pozice pro Město Říčany
Chcete, aby vaše práce měla smysl a dále zlepšovala 
životní podmínky obyvatel Říčan? Staňte se součástí 
našeho týmu.

V případě zájmu volejte 
anebo rovnou 

posílejte životopisy na kontakt: 

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

Další informace a další volné pozice 
můžete získat na https://info.ricany.cz/mesto/

volna-pracovni-mista-r1426

●  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 ob-

jektech v Kořenově (horská chalupa) 
a Lutové (jihočeský statek)

Referent dopravní obslužnosti
Co práce obnáší: zajištění městské hromadné dopravy 
a školních autobusů, přepravní služby senior taxi, kont-
rola označníků a mobiliáře autobusových zastávek
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou

Koordinátor správy pozemních komunikací
Co práce obnáší: sledování technického stavu komu-
nikací, návrhy na opravy a rekonstrukce komunikací 
a zajištění jejich realizace prostřednictvím dodavatelů
Co k tomu potřebujete: SŠ s maturitou, zkušenost 
ve stavebnictví velkou výhodou

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

Vážení spoluobčané, od 1. ledna 2023 
na základě změny zákona automaticky 

získají datovou schránku všichni živnostníci 
a nepodnikající právnické osoby. 

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované 
skupiny a dosud datovou schránku nemáte, vě-
nujete této zprávě pozornost. Přístupové údaje 

obdržíte doporučeným dopisem 
během měsíce ledna, února nebo března 2023. 
Datovou schránku si také můžete založit sami 

již nyní. Více informací naleznete 
na webových stránkách www.chcidatovku.cz 

Hledáme 
referenta 
dopravní 
obslužnosti



Vážení trenéři, 
vedoucí, dob-
rovolníci, má to 
smysl! Ragby, fot-
bal, fl orbal, tanec, 
šachy, ale také Ju-
nák, Sokol, hasiči, 
Klub Cesta nebo 

Koloběh… a samozřejmě desítky 
dalších. V Říčanech máme obrovský 
počet spolků, klubů a skupin, které 
fungují samostatně a vytváří ve měs-
tě ten pravý komunitní život. Nemám 
to potvrzeno, ale na počet obyvatel 

máme dost možná nejširší paletu 
možností a aktivit zejména pro děti 
a mládež.  
Všechno je ale o lidech. Žádný spolek 
se neobejde bez svého předsedy – ta-
houna, ale také celé řady dalších nad-
šenců a srdcařů, kteří věnují svůj čas 
ostatním. Organizace tréninků, sou-
těží nebo organizace různých setkání 
a akcí, to stojí čas a energii.  
A právě vám – vedoucím, trenérům, 
dobrovolníkům – chci poděkovat 
za vaši práci pro město a naše občany.
Neskutečně si vážím vaší práce, 

kdykoliv doprovázím některé z dětí 
na sport, kroužek nebo když jsem 
pozván na kteroukoliv z vašich akcí. 
Znovu a znovu si uvědomuji, jak dů-
ležitá, obětavá a často vyčerpávající 
je vaše práce, kterou děláte za mini-
mální odměnu nebo dokonce zcela 
zdarma. Prostě jen protože vás to 
baví a naplňuje. 

Prosím pokračujte dál, bez vás by to 
nešlo. Jste nenahraditelní. D ěkuji!

David Michalička,
 starosta (KM) 

Je to poprvé, co 
vás oslovuji v roli 
zastupitelky, tak 
bych vám ještě 
dodatečně chtě-
la poděkovat 
za hlasy pro Klid-
né město, díky 

kterým jsem se do zastupitelstva 
dostala, a za to, že jste vážili cestu 
k volbám, ať už jste volili současnou 
koalici či opozici. Díky.
V listopadu jsme se s Davidem Mi-
chaličkou účastnili přednášky živá 
voda, kterou na pozvání Tehovského 
starosty přednesl Jiří Malík, autor 
jedinečně komplexní cesty jak vracet 
vodu do krajiny. O vysychající kraji-
ně slyšel za posledních pět sedm let 
snad každý, vizuálním stopám sucha 
se v posledních letech nelze vyhnout. 
O to důležitější samozřejmě je za-
jistit, aby voda, která u nás naprší, 
neodtekla kanalizací, melioracemi, 
zpevněnými a narovnanými kory-
ty vodních toků co nejrychleji pryč. 
Ve městě občas budujeme zvlášť deš-
ťovou kanalizaci, ale hlavně podpo-
rujeme zasakování a zadržování vody 
přímo v krajině. Šetrné hospodaření 
s vodou je základem, pokud chceme 
udržet v našem městě zeleň a neplýt-
vat na to fi nančními prostředky. 
O tom, jak řešit problém ve větších 
územních celcích, jsme se více do-
zvěděli na výše uvedené přednášce. 
Projekt se zaměřuje na menší toky, 

v našem případě třeba Rokytka nebo 
Říčanský potok. Jejich zmeandro-
váním, tvorbou tůní, zmapováním 
a rušením nepotřebné meliorace, po-
máhá přirozenému vsakování vody 
v místě, kde spadne, obnově pra-
menů, někde i mokřadů. Metoda je 
specifi cky určená pro zemědělskou 
půdu, která bývá nevhodným hos-
podařením náchylná k větrné i vodní 
erozi a jejíž schopnost vázat vodu 
se v důsledku intenzivního hnojení 
snižuje, viz bleskové povodně se zá-
plavami bahna, které na Říčansku 

snad zatím známe jen z obrazovek.  
Jiří Malík s projektem vyhrál několik 
republikových i evropských cen. Pří-
padná realizace projektu si vyžádá 
mnoho úsilí, času i peněz ale je smys-
luplnost je tak zřejmá, že bychom 
o jeho provedení měli usilovat. Pokud 
vás to zaujalo a měli byste chuť se za-
pojit, napište mi na sona.mikesova@
ricany.cz nebo se přihlaste do komise 
pro životní prostředí, která by se díl-
čími kroky mohla zabývat.

Soňa Mikešová, 
zastupitelka (KM)

Nenahraditelní

Voda v krajině

Zastupitelé
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Milí Říčaňáci,
rádi bychom Vám za zastupitele 
a další členy Změny pro Říčany po-
přáli poklidné prožití adventního 
času a krásné vánoční svátky. V jedné 
písničce se zpívá, že přichází Vánoce, 
svátky, co zastaví boje i nemoce. Je 
to krásné přání, o které, kdybychom 
mohli, hned bychom napsali Ježíško-
vi. Tak lehké to není, ale stejně jsou 
Vánoce na konci roku obdobím na-
děje, že v tom novém roce všechno 
dobré vytrvá a vše zlé se obrátí k lep-
šímu. I když je výsledek mnohdy úpl-
ně opačný, nenechme si tu „vánoční 
naději“ ujít.
Ani město totiž nečeká lehké období. 
V prosinci budeme jako zastupitelé 
schvalovat rozpočet pro příští rok. 
Po něm pomyslně sahá ohromná 
ruka projektu nové školy, která by jej 
i na mnoho let mohla svázat a dostat 
nás do podobné situace jako v roce 
2010, kdy škola u lesa město hodně 
omezila a znamenala pozastavení 
investic. Vedení města už teď odkládá 
některé akce do daleké budoucnosti, 
jako je bohužel stavba nové budovy 
muzea. Nadějné vyhlídky v rozpočtu 
také zahnal 15milionový výpadek pří-
jmů z radarů na D0, která byla rekon-

struována. Při svém způsobu pláno-
vání s tím město nepočítalo a teď mu 
nezbývá než škrtat v rozpočtu. A škr-
tat ve svých soukromých rozpočtech 
budou muset i někteří naši občané, 
až se zvednou poplatky za svoz odpa-
du. Ano, je to z části reakce na práv-
ní úpravu z roku 2020, ale přichází 
v nejnevhodnější okamžik.
Ale abychom nekončili negativně, 
Říčany byly, jsou a budou krásné 
místo k žití. Jak moc, to ukazuje třeba 

nová knížka Muzea Říčany s názvem 
Říčanský uličník od autorek Renaty 
Skalošové a Kateřiny Čihákové. Na-
jdete v ní vzpomínky pamětníků i tipy 
na výlety po našem městě. Seznámí 
starší i mladší, starousedlíky i ty, co 
se přistěhovali, se zajímavými místy 
v Říčanech. A právě tohle přitahování 
a poutání k místu, kde žijeme, může 
být onou nadějí nejen do dalšího 
roku. 

Změna pro Říčany

Adventní a vánoční přání 

V půlce října za-
sedlo k prvnímu 
jednání nové za-
stupitelstvo. To 
tradičně volí vede-
ní města a výbory. 
Ty mají sloužit 
jako poradní or-

gán zastupitelstva. Ze zákona se 
zřizuje výbor fi nanční a kontrolní. 
Vedení města navrhlo zřízení výboru 
energetického, protože téma energe-
tiky považuje v současné době za zá-
sadní. I ten tedy vznikl.
Protože za neméně důležitou v Říča-
nech považuji i dopravu, navrhl jsem 
zřízení výboru pro dopravu. Ten by 
mohl městu pomoci s přípravou ná-
vrhů na zlepšení dopravní situace, 
parkování, nebo třeba lepšího sklou-
bení cyklo, pěší a motorové dopravy. 

Předchozí přístup města nefungoval 
a mohli jsme to vidět všichni. Dod-
nes jsou po celých Říčanech pře-
lepené značky ze zpackaných zón 
parkování; město systémem pokus 
omyl řešilo zjednosměrňování ulic; 
zadávalo studie, které kdovíjak při 
těch pokusech využívalo atd. Zkrát-
ka minulé vedení si s dopravou ne-
poradilo. 
Proto jsem navrhl nový impuls – 
zřízení výboru, který by mohl být 
naplněn odborníky, veřejností, 
lidmi napříč politickým spektrem. 
Starosta David Michalička navrhl 
odložit zřízení výboru na některé 
z dalších zastupitelstev. Jeho návrh 
na odložení vzniku výboru neprošel. 
A v následném hlasování byl nejtěs-
nější možnou většinou odhlasován 
můj návrh na vznik výboru. Pro 

jsme byli všichni za SPOLU-ODS, 
všichni za Změna pro Říčany a dva 
odpovědní z Klidného města – Petr 
Auředník a Soňa Mikešová. Všem 
děkuji za podporu návrhu, ale spe-
ciálně těmto dvěma, kteří ukázali, 
že hledání řešení dopravy v Říča-
nech myslí opravdu vážně. Nikdo 
další vznik výboru nepodpořil, radní 
Voráčková dokonce hlasovala proti 
jeho vzniku.
Výbor je v podstatě nejlepší způsob, 
jak hledat napříč společností a za po-
moci odborníků pro Říčany nejlepší 
řešení. Tak věřím, že všichni, i Klidné 
město navzdory úvodnímu odporu, 
výbor ve své práci podpoří. A snad se 
brzy dočkáme lepších řešení dopravy 
ve městě.

Jiří Kozák, zastupitel
(SPOLU-ODS)

Díky dvěma odpovědným z Klidného města

Zastupitelé
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Z knihy událostí

13. října, 19.25
Na základě oznámení strážníci prověřují pohyb staršího 
muže na Komenského náměstí, muž se má chovat zmate-
ně. Strážníci nemusejí daleko, jelikož jej nacházejí přímo 
u své služebny. Navíc jej z místní znalosti znají. Z důvo-
du panujících nepříznivých klimatických podmínek, ale 
i zjištění, že muž je pod vlivem alkoholu, pravděpodobně 
i léků a není schopen odpovídat na základní otázky, je 
na místo přivolána zdravotnická záchranná služba. Do je-
jího příjezdu je muž umístěn na služebně strážníků, kde 
je mu poskytnut tepelný komfort. Zdravotníci na muži 
neshledávají nutnost převozu do nemocničního zařízení 
a je záchranáři za asistence strážníků dopraven do místa 
bydliště.

18. října, 00.01
Na základě žádosti o asi-
stenci vyrážejí strážníci 
na urgentní poskytnutí 
první pomoci, kdy došlo 
ke srážce osoby s osob-
ním vlakem v prostoru 
říčanské vlakové zastávky. 
Na místě jsou zanedlouho 
všechny složky integro-
vaného záchranného sys-
tému. Strážníci na místě 
zjišťují, že se jedná o míst-
ně známého muže, který 
utrpěl zranění v oblasti 
hlavy a končetin. Po zajiš-
tění pacienta, jeho prvot-
ním ošetření a transportu 
do sanitního vozu byla ná-
sledně provedena evakua-
ce osob z osobního vlaku.

22. října, 09.15
Strážníci si při běžné hlídkové a kontrolní činnosti v lo-
kalitě říčanské vlakové zastávky všímají v podchodu ve-
doucímu k nástupištím muže, který píše fi xem na stěnu 
u schodiště nápis. Strážníci jej vyzývají, aby zanechal 
svého protiprávního jednání a prokázal svou totožnost, 
jelikož je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu. 
Muž u sebe žádné doklady nemá a není schopen ani 
po součinnosti strážníků jiným způsobem hodnověrně 
svou totožnost prokázat, proto je předveden na Policii ČR. 

Zde byly s mužem provedeny další úkony v rámci spácha-
ného trestného činu a následně byl policisty propuštěn. 
Tímto by celá událost mohla skončit, ale není tomu tak. 
Strážníci se zanedlouho ke kontrole nádraží v rámci své 
každodenní činnosti vracejí a zjišťují, že muž se na místo 
vrátil a své výtvarné dílo dokončil. Pro jistotu jej zakončil 
nápisem „Fuck the police“. Tentokrát byla na místo přivo-
lána rovnou hlídka Policie ČR k provedení dalších úkonů 
a opatření.

31. října, 08.10
Spící malé dítě nenechává v klidu pracovnici informační-
ho centra v rondelu na vlakovém nádraží. Na místo přivo-
lává strážníky. V prostorách čekárny se nachází malé dítě, 
oděné do péřové bundy, na nohách pantofl e a u sebe má 
sportovní tašku. Je zjištěno, že dítě je cizí státní přísluš-
nosti, komunikace je tedy obtížná. Je zjištěno, že zde čeká 
na kamaráda, ale neví, kdy tento přesně dorazí. Strážní-
kům se i přes komunikační problémy daří zjistit adresu 

pobytu dítěte ve městě. Po konzultaci s pracovnicí orgánu 
sociálně právní ochrany dětí je dítě převezeno do místa 
bydliště, kde je předáno matce. Matka sděluje, že dítě ne-
chce být v Čechách, chce zpět do rodné země, a toto matka 
intenzivně řeší. Na místo se dostavuje i pracovnice orgánu 
sociálně právní ochrany dětí, které byla celá událost pře-
dána k dalšímu řešení.

5. listopadu, 07.46
Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají míst-
ně známého závadového muže, který si nese ustřižený 
kabel. Strážníci zcela logicky muže kontrolují. Přichází 
zcela jasné a neprůstřelné vysvětlení, že kabel muž ne-
odcizil, ale jedná se o dárek. Dalším šetřením je zjištěno 
kde a od koho dostal muž tento zvláštní dar. Na uvedeném 
místě se strážníci dotazují na pravdivost tvrzení jeho slov 
o daru. Kupodivu vše, co muž vypověděl, je pravda a kabel 
mu byl opravdu darován dělníky z nedaleké stavby jako 
nepotřebný materiál. Jakékoliv porušení zákona bylo tedy 
vyloučeno a muž mohl kabel patřičně upravit, odpad zlik-
vidovat a kabel předat do sběrných surovin.

         Jindřich Joch, zástupce vedoucího, 
Městské policie Říčany

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150 
Mob. 725 022 765
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Vážení příznivci našeho sboru,

listopad nám dal již defi nitivně sbohem a máme zde 
poslední měsíc tohoto roku. Ve sboru se na konec 
roku připravujeme a s tím souvisí nutné aktivity. Bylo 
zapotřebí připravit techniku na zimní provoz, provést 
poslední letošní úklid garáže a zkontrolovat všechna 
ostatní zařízení, které k provozu jednotky i sboru po-
třebujeme. Náš sbor je v Říčanech již od roku 1874, 
tedy máme za sebou velký kus historie. Máme mnoho 
fotografi í, dokumentů a historické techniky, kterou 
bylo potřeba přestěhovat do nových prostor, protože ty 
stávající byly pro naše potřeby nevyhovující. Věcí je vel-
mi mnoho, proto stěhování probíhalo po částech a vždy 
jsme tomu věnovali svůj páteční čas. Tento čas patří 
mimo jiné i odborné přípravě jednotky. Tímto bych 
chtěl velice poděkovat členům, kteří připravili prostory 
pro náš nový depozit a stěhovali věci do nových prostor.

Od posledního vydání jsme měli opět několik výjezdů, a to 
17. 10. požár traktoru na poli. Po cestě zpět na základnu 
jsme přijeli těsně po dopravní nehodě na silnici 101, kde 
se střetla motorka s osobním automobilem. Vše se obešlo 
bez zranění, ale naši přítomnost jsme nahlásili na KOPIS 
a do příjezdu dopravní policie jsme zajistili kyvadlový pro-
voz dopravy. Dne 22. 10. v nočních hodinách jsme vyjeli 
k ohlášenému požáru kůlny, 25. 10. k nehodě na zimním 
stadionu. Následující den jsme vyjeli s dvěma CAS k po-
žáru letadla a hangáru v Doubravčicích a jedno družstvo 
drželo zálohu na vlastní stanici. Ten samý den jsme vyjeli 
ve večerních hodinách na ohlášený kouř nejspíše od pne-
umatik. Po příjezdu na místo události byl velitelem tento 
výjezd vyhodnocen jako planý poplach a my se tak vrátili 
zpět na základnu. Dne 2. 11. jsme byli požádáni o pomoc 
s transportem osoby z 3. poschodí a 5. 11. jsme byli u po-
žáru v Dobřejovicích. 
Mládež ještě do konce roku zvládla soutěž v Praze, kde 
se konal 20. ročník Memoriálu Marty Habadové. Tento 
závod je v běhu na 60 metrů s překážkami a za náš sbor 
jsme měli účast ve dvou kategoriích. Za starší chlapce nás 
reprezentoval Jakub Maloweczki. Za starší dívky nás re-
prezentovaly Anna Dvořáková, Denisa Kovářová, Adéla 
Pešoutová a Barbora Plačková. Na závod přijeli účastní-
ci z celé ČR a konkurence byla velká. I přesto je to skvělá 
zkušenost. Velice děkujeme a gratulujeme k výsledkům.
Konec roku se nese ve znamení vánočních svátků a no-
vého roku. Připravili jsme pro děti i dospělé vánoční be-
sídku, kde se potkáme a ve společnosti přátel probereme 
letošní rok a pobavíme se o plánech na rok následující. 
Tahle setkání máme všichni moc rádi, protože je to jedna 
z mála příležitostí, kdy se nepotkáváme u tréninku nebo 

při výjezdu, a můžeme si tak naplno užít ty krásné klidné 
chvíle. 
Do konce roku nás ještě můžete potkat u asistencí, jako 
je například Čertovský rej anebo již klasické adventní 
neděle. Již velmi brzy se budeme moci po delší covidové 
pauze setkat na Hasičském bálu, který již nyní plánujeme. 
Zapište si do kalendáře 4. 2. 2023, kdy se od 20:00 ote-
vřou brány KC Labuť, kde vás velmi rádi uvítáme. Sledujte 
náš FB a webové stránky, kde budeme průběžně přidávat 
informace, případně v dalším čísle Kurýru najdete vše dů-
ležité. 
Na závěr bych chtěl všem poděkovat za přízeň v roce 2022 
a prosím, buďte obezřetní, a to jak s pálením svíček při 
navození té správné vánoční atmosféry, tak i s pyrotech-
nikou, která je spojená s oslavami příchodu nového roku.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a úspěšný začá-
tek nového roku, pevné zdraví a šťastný návrat z cest.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Ptáci a krmítka

Máme tu prosinec. Je čas vymést 
krmítka a přichystat ptákům dob-
roty. V říčanských zahradách a ko-
lem domů se každoročně objevují 
stovky krmítek. Ale mnoho z nich 
ptákům nepomůže, dokonce je za-
bije. Jak to?
Od konce léta a během zimy se naše 
ptačí populace proměňuje. Část 
ptáků odletí do teplejších oblastí. 
Některé druhy jen v rámci Evropy 
(špaček obecný), jiné dokonce až 
pod rovník do jižní části Afriky (ro-
rýs obecný). Někteří ptáci zůstáva-
jí, shromažďují se v různě velkých 
hejnech (čížek lesní) a přelétají 
krajinou, jiní cestují minimálně 
(vrabec domácí). Máme tu i hosty 
ze severu (pěnkava jikavec), kteří 
považují naši zimu za přívětivou.
S tím, jak klesají teploty, se snižuje 
nabídka potravy a ptáci plné krmít-
ko uvítají. Pokud nastanou kruté 
mrazy s námrazou nebo množ-
stvím sněhu, může potrava z kr-
mítek některým ptákům zachránit 
život.
Podstatné ale je, co v krmítku na-
leznou. Nikdy do krmítka nedávej-
me zbytky jídla nebo staré pečivo 
– způsobují ptákům těžké zažívací 
potíže. Vhodná jsou slunečnico-
vá semena a rozlousknuté ořechy. 
Jako doplněk je možné přidat na-
příklad semena máku, řepky, pro-
sa, pšenici nebo ovesné vločky. 
Kosi a kvíčaly ocení jablka zavě-
šená v blízkosti krmítka. Zavěsit 
můžete také lojovou kouli nebo 
doma vyrobené tukové krmítko, 
které potěší strakapoudy, sýkory 
a brhlíky. 
Stejně zásadní jako správné kr-
mení je nutnost krmítko pravidel-
ně čistit. Bez čištění může sloužit 
jako zdroj krmítkové nákazy. Říká 
se tak onemocnění způsobené pr-
vokem bičenkou drůbeží (Tricho-
monas gallinae), který cizopasí 
v krku ptáků. Napadeným ptákům 

zduří sliznice, nemohou polykat, 
postupně slábnou a hynou hlady 
i na plném krmítku.
Pokud pozorujeme na krmítku 
a v okolí viditelně nemocné nebo 
uhynulé ptáky, je třeba krmení 
okamžitě přerušit a krmítko vy-
čistit – vydrhnout, vydezinfikovat 
5% Savem, opláchnout a nechat 
důkladně vyschnout. Znovu začít 
krmit můžeme nejdříve za 14 dní. 
Ptáky napadené trichomonózou 
nejde léčit. Na člověka a ostatní 
savce se bičenky nepřenášejí.
Odměnou za péči bude podívaná 
na ptáky, mezi nimiž často najde-
me i plaché a skrytě žijící druhy.
Nejčastějšími návštěvníky krmítek 
jsou sýkora koňadra a modřin-
ka, zvonek zelený, vrabec domácí 
a kos černý. Přilétají také číž-
ci lesní, stehlíci obecní, sýkora 

uhelníček, sýkora babka, brhlík 
lesní, pěnkava jikavec, pěnkava 
obecná, hýl obecný, dlask tlusto-
zobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala, 
červenka nebo strakapoud velký. 
A možná přiletí i konopka obecná 
nebo brkoslav severní.
Můžete se zapojit do jednoduché-
ho vědeckého výzkumu – zimního 
sčítání ptáků na krmítkách. Za-
pište si do kalendáře a v průběhu 
6.–8. ledna 2023 si vyčleňte 1 ho-
dinu na pozorování a sčítání ptá-
ků. Podrobnosti najdete  na www.
birdlife.cz „Ptačí hodinka“.

Jakub Halaš

PŘÍRODA 
Říčanska
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Konopka obecná

Červenka obecná
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Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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 Včely a děti
Ve včelařském sloupku v minulém čísle jsme cílili na te-
oretické vzdělávání v oblasti včelařství pro dospělé čte-
náře. Ale jak se říká, proutek se musí ohýbat, dokud je 
mladý. Zkusme si tedy něco říci o včelařské literatuře, 
nebo jiné formě vzdělávání právě pro „mladé prout-
ky”, naše děti. Toto téma se hodí po celý rok, ale teď 
před Vánoci by to mohlo být inspirací pro vhodný dárek 
pod stromeček, tzv. environmentální tématikou.

Hmyzí svět byl v historii dětem zprostředkováván maxi-
málně formou pohádek, což je samozřejmě forma krás-
ná, ale dnešní doba si žádá něco víc. Karafi átovi Broučci 
i Sekorův Ferda Mravenec jsou díla geniální, ale dnešní 
edukační doba chce něco interaktivnějšího. Je třeba děti 
více zapojit, i když jednoduchou formou, tak se vyžaduje 
obsah vlastně vědečtější, protože „děti nepodceňujme”. 
Samozřejmě je nutné zohlednit věkovou kategorii. Dají se 
najít již leporela pro nejmenší, třeba takový Včelí úl, kde 
je uvnitř jeho model. Pro ty trochu větší, již schopné po-
slouchat příběhu nějaké postavy, která z různých důvodů 
začíná včelařit, a v podstatě přesně je tam jednoduchou 
formou popsán postup a úkony ve včelaření - Lumír vče-
laří, Včelař Josífek. Pro větší zvídavé budoucí entomology 
je poučná kniha Jeden rok včely, popisující hravou formou 
přesně to, co napovídá název a ještě něco navíc. Kdo má 
raději obrázkovou formu, pro toho je rozměrnější záleži-
tost s jednoduchým názvem Včely, o historii soužití lidí se 
včelami. Ilustrované včelařství, obsáhlá kniha nejen pro 
mladšího čtenáře, podle které se dá krásně zorientovat 
ve včelařském světě. Často i dospělý začínající včelař do ní 
rád nahlédne. Pokud se dítě zapálí pro včelaření natolik, že 
se mu chce začít věnovat prakticky a u vás v rodině nikdo 
nevčelaří, může si najít včelařský kroužek někde v oko-
lí a zároveň si pořídit knihu Včelaření pro děti, která ho 
provede všemi strastmi a radostmi včelaření. Ochranné 
pomůcky – klobouky, rukavice, kombinézy – v dětských 
velikostech hravě seženete v obchodech se včelařskými 
potřebami. Ti, kteří neradi čtou, do včelařské kombinézy 
a ke včelám se jim nechce, mohou vyzkoušet, jaké to je být 
včelou. Počítačový svět toto nabízí. Takový Bee Simulator, 
PC hra, z té se začne téměř bzučet. Protože včelí společen-
ství funguje pospolu, může si celá rodina také pospolu 
zahrát deskovou karetní hru Včely: Medové království. 
Když se budete chtít protáhnout, můžete si udělat výlet 
do Včelího světa v Hulicích, na interaktivní včelí výstavu. 
Ale to až na jaře. 

Tak zábavné a pohodové a nejen včelí Vánoce!
 Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Pohodové vánoční svátky 
Vám přeje také Nemocnice AGEL Říčany.
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Blížící se konec roku je 
obdobím, kdy by měl člo-
věk zpomalit, trošku se 
zasnít a svůj čas věnovat 
příjemným činnostem.

 Terapeutické centrum 
MODRÉ DVEŘE se 
začátkem prosince 
také na chvilku zastaví 
a veřejnosti se představí 
ve vánočním kabátě.

 Dveře říčanského centra 
se otevřou  8. prosince 
od 16 do 19 hodin na ad-
rese Tyrše a Fügnera 
105/7 a nabídnou před-
vánoční posezení nad 
voňavým pohoštěním,  
tvořivou dílnu pro všech-
ny milovníky tradičních 
i netradičních dekorací 
a zdobení perníčků.

 Vánoční ozdoby se bu-
dou letos poprvé třpytit 
i na naší zahradě. Každý, 
kdo zavítá do Mod-
rých dveří,  se může 
podílet na našem his-
toricky prvním zdobení 
vánočního stromečku. 
Stromeček nám můžete 
pomoci ozdobit i vašimi 
dekoracemi. Zpříjem-
níte tak návštěvu centra 
nám i našim klientům 
v adventním období.

Vstup je volný a každý je 
srdečně zván.
 

 Johana Homolová

Modré dveře v prosinci
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Darujte svým blízkým k Vánocům klenot, 
vyberte si ho v naší nové optice
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Přichází advent a naše myšlenky 
se pomalu ale jistě začínají upínat 
na to, co svým drahým nadělíme 
pod stromeček. S překrásnou 
nabídkou a vánoční inspirací při-
chází naše nově otevřená prodejna 
POP OPTIK v Říčanech. Kouzel-
né je také heslo optiky, které zní 
„kvalitní brýle nemusí být vždy 
drahé“. Díky tomu si v této krásně 
zrekonstruované prodejně vybere 
opravdu každý.

Odborníci v POP OPTIK jsou si vě-
domi toho, že ne vždy je jednoduché 
vybrat někomu brýle. Z toho důvodu 
pro vás má optika variantu v podo-
bě překrásného dárku s příběhem. 
Dobře zde totiž vědí, že darovat vou-
cher je jednoduché a určitě se k tomu 
mnoho lidí v dnešní době přikloní, ale 
Vánoce mají větší kouzlo a voucher 
nestačí. Součástí dárku bude jedi-
nečný zážitek, který vám zde zabalí 
do dárkové kazety plné klenotů.

Co naleznete v dárkové kaze-
tě od POP OPTIK?
● Voucher ve vámi zvolené varian-
tě 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč nebo 
10 000 Kč na nákup dioptrických 
nebo slunečních brýlí, kontaktních 
čoček a služeb.
● Kompletní vyšetření zraku po-
mocí nejmodernějších technologií.
● Pozvánku do optiky v předem 
vybraný čas. Lahodnou kávu či 
osvěžující prosecco po celou dobu 
návštěvy.
● Osobní poradenství a zhotovení 
brýlí na míru pro vaše oči.
● Servisní prohlídky a péče o brýle 
kdykoliv nás navštívíte.

Brýle jsou klenotem, který bude la-
hodit oku nejen kolemjdoucích, ale 
hlavně zraku samotného nositele. 
Právě zrak bychom si měli střežit 
a pečlivě se o něho starat. Brýle, kte-
ré člověk nosí den co den, by měly 
být samy o sobě šperkem a krásným 

doplňkem. Brýle nejsou pouhým 
nástrojem ke korekci zraku, jsou 
šperkem, klenotem, který podtrh-
ne kouzlo každé osobnosti. Darujte 
k Vánocům klenot a potěšte své blízké 
na řadu let.
Výhodou, kterou naše nová optika 
nabízí je možnost platby benefi tní-
mi programy, které máte k dispozici 
od zaměstnavatele. Jejich platnost 
často bývá do konce roku. Neváhejte 
a navštivte POP OPTIK v ulici 17. 
listopadu, kde vám milý personál po-
může s každým vaším přáním. V pří-
padě, že se rozhodnete pro zakoupení 

klenotu v podobě voucheru, krásně 
vám ho zde zabalí abyste ho mohli už 
jen předat do těch správných rukou. 
Objednat si ho můžete i z pohodlí 
domova na www.darujklenot.cz nebo 
www.popoptik.cz.
„Vánoce ale nejsou jen o dárcích, ale 
především o čase stráveném se svými 
blízkými. O čase, který přináší radost 
a naději. Věřme tedy v lepší rok 2023, 
v kterém se s vámi v Říčanech bude-
me moc rádi opět potkávat, a to ať už 
budete potřebovat nové brýle, servis 
nebo radu. Vždy vás rádi uvidíme,“ 
vzkazuje majitel optiky Jan Slavík.
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Již brzy 
na  našem webu 
nový průvodce 
geoparkem pro 
školy i veřejnost

Přijeli k nám nejen pedagogové 
na jarní a letní školu, ale také 
návštěvy ze zahraničí – ať již 
účastníci světového kongresu 
enviromentálního vzdělávání, 
nebo studenti zahradní 
architektury z Německa.

Geopark jsme pro vás otevřeli 
během mnoha geoodpolední, 
brousících dílen a několika 
velkých tematických akcí.  

Vaše děti k nám 
chodily objevovat taje 
neživé přírody od škol 
mateřských, přes 
základní až po střední.

Proběhly u nás také kroužky, 
tábory nebo oslavy narozenin 
s  výbuchem sopky! ZA
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Geopark Říčany

Vzdělávání v geoparku podporuje 
Středočeský kraj a město Říčany. 

    ZAJÍMAVOSTI 
    VIDEA 
    TIPY NA AKTIVITY 
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Od začátku letošního roku přijala Zá-
chranná stanice pro živočichy Vlašim 
přes 1025 živočichů a téměř 260 živo-
čichů z území ORP Říčany. Z toho 60 
se jich podařilo vrátit zpět do přírody 
a přes 50 se zde v současnosti buď léčí, 
nebo chystá na vypuštění. 

Typicky bylo nejběžnějším příjmem 
opuštěné, osiřelé, někdy zároveň i po-
raněné mládě. Takových příjmu jsme 
evidovali celkem 71. U dospělých je-
dinců bylo nečetnější příčinou zranění 
pokousání jiným zvířetem, zpravidla 
psem nebo kočkou, a to v 33 přípa-
dech. Druhým nejčastějším důvodem 
poranění, a to u 14 zvířat, byla silniční 
doprava. Další typy a příčiny úrazů pak 
už jsou povětšinou v řádu jednotek.
Největší skupinou živočichů, kteří 
se z výše zmíněných důvodů dostali 
do péče ošetřovatelů záchranné stani-
ce, byli ptáci. Z nich pak bylo nejvíce 
kosů černých – 40. Po šesti jedincích 
od každého druhu evidujeme u holuba 
hřivnáče, hrdličky zahradní, káněte 
lesního, poštolky obecné a straka-
pouda velkého, ze sov naši pomoc po-
třebovali dva kalousi ušatí. Jednoho 
z nich, dospělou samici, našli rybáři 
nad rybníkem v Křížkovém Újezdci 
zachycenou za křídlo na rybářském 
vlasci. Přestože zranění vypadalo zpo-
čátku vážně, po důkladném vyšetření 
se prognóza nepotvrdila. Samice byla 
z přestálých útrap jen velmi vyčer-
paná, a tak byla ve stanici nakrme-
na, zkontrolována, a protože to bylo 
v době hnízdění a panovaly obavy, že 
mohla mít někde v okolí nálezu mlá-
ďata, byla hned druhý den na místě 
vypuštěna. 
Objevily se i druhy ptáků, které se 
k nám dostanou pouze výjimečně, 
v uplynulém období např. hýl obecný 
nebo ledňáček říční. Jejich zranění 
však byla bohužel natolik vážná, že se 
je už zachránit nepodařilo. Větší štěstí 
měl rákosník proužkovaný, který byl 
na stanici přijat po nárazu do skle-
něné výplně. Vyšetření u něj zjistilo, 
že tento střet neměl žádné závažnější 

následky, a tak mohl být za krátko vy-
puštěn zpět do krajiny.
Mezi savci vede pomyslný žebříček 
pacientů ježek západní a jeho „brat-
ranec“ ježek východní. Počty rostou 
na podzim každým dnem. Ze vzác-
nějších savců stojí za zmínku případ 
odchytu netopýra černého, kterému 
se zalíbilo v hale DHL v Jažlovicích. 
Poté, co byl na místě zajištěn, převezli 
ho ošetřovatelé do záchranné stanice, 
kde byl nakrmen a další večer vypuš-
těn do volné přírody.
Každé jaro se bohužel opakuje situ-
ace, kdy lidé přivezou mládě srnce 
obecného s tím, že jej nalezli v přírodě 
opuštěné. Je to však neznalost biolo-
gie srnčí zvěře a její péče o potomstvo. 
Srna totiž nechává většinu času své 
mládě ukryté ve vysoké trávě, či v křo-
ví a chodí k němu jen jednou za čas, 
aby ho nakrmila. Takové srnče tedy 
rozhodně není opuštěné, nebo dokon-
ce ohrožené, a pokud je tedy takto ná-
silně odebráno ze svého přirozeného 

prostředí, už velmi obtížně se ho daří, 
vrátit zpět do přírody. Srnčí mládě, 
které skutečně potřebuje naši pomoc, 
je zpravidla buď zraněné, nebo se na-
chází poblíž poraněné nebo usmrcené 
matky (např. po autonehodě).
Kromě těchto několika nevhodných 
zásahů do přirozeného života volně 
žijící zvěře, které však nejsou rozhod-
ně vedeny zlým úmyslem, ale pramení 
spíše z neinformovanosti, lze s potěše-
ním konstatovat, a neustále stoupající 
čísla zachráněných živočichů to jen 
potvrzují, zvyšující se zájem obyvatel 
Říčanska (a samozřejmě nejen jich) 
o přírodu a živočichy, kteří v ní žijí, ja-
kož i obecně o krajinu, kterou spolu se 
zvířaty sdílíme i my lidé.

Alena Konvalinová

Vlašimská záchranná stanice přijala 
z Říčanska 260 zvířat

Odběrné místo v Říčanech je v Mu-
zeu Říčany. Zvířata přijímá ve všední 

dny po telefonické domluvě tel. 
323 603 161. Hlavním posláním 
vlašimské záchranné stanice pro 

živočichy, jejíž existence se datuje již 
od roku 1994, je záchrana a léčení 

poraněných, volně žijících druhů 
živočichů, případně osiřelých mláďat 
a v ideálním případě jejich opětovný 
návrat do přírody. Mimo to ale také 
zajišťuje např. záchranné transfe-
ry živočichů z míst, kde jim hrozí 

nebezpečí, nebo se podílí na envi-
ronmentálním vzdělávání, osvětě 
a výchově. Stanice je členem Ná-

rodní sítě stanic a působí na území 
osmi obcí s rozšířenou působností, 

kam spadají i Říčany a okolí.
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Domov Pod Kavčí Skálou
Sotva jsme se stačili nadechnout, 
po akcemi nadupaném podzimu 

přišel prosinec a spolu s ním předvánoční chystání 
a plný kalendář aktivit pro potěchu oka i srdce našich 
seniorů.

Listopad byl povedený měsíc. Úspěšně jsme se zúčast-
nili předvánoční výstavy u našeho zřizovatele, na Kraj-
ském úřadě Středočeského kraje. Náš výstavní stánek 
se pyšnil originálními výrobky z keramické dílny, kterou 
pro naše obyvatele 2 – 3× do měsíce pořádáme. Šikovné 
ruce našich klientů vyrobily moderní náramky z minerá-
lů a napekly pečivo a cukroví. Letos jsme měli na stánku 
nabídku opravdu krásnou. Za měsíc listopad rádi vzpo-
mínáme i na dušičkový večer, kdy jsme uspořádali v rámci 
mezigenerační spolupráce s MŠ Čtyřlístek Strašidláckou 
slavnost. Přišly děti i s rodiči v tematických maskách, naše 
obyvatelky celé dopoledne vařily kotel domácí dýňové po-
lévky a paní učitelka ve školce s dětmi pekla koláče. Večer 
jsme se sešli v hojném počtu, děti v maskách zatančily na-
šim seniorům tanec u stromu přátelství, zaběhaly si pod 
dohledem paní Kostlivé mezi paní Ducháčkovou a panem 
Dýňákem a společně jsme si pak všichni pochutnali na ko-
láčkách a dýňové polévce.
I v prosinci nás čeká několik společných akcí nejen s ma-
teřskou školkou, ale v rámci mezigenerační spolupráce 
plánujeme i Společný kreativní workshop na výrobu vá-
nočních dekorací se studenty ze Střední školy řemesel 
v Kunicích, kteří k nám během roku chodí na praxi.
Jako každý rok se těšíme na Mikulášskou, kdy se parta 
nadšených zaměstnanců v maskách vydá mezi klienty 
s mikulášskou nadílkou. Dopoledne za námi dorazí, jako 
obvykle, Zajíčci ze Čtyřlístku. Těšíme se i na každotýden-
ní adventní posezení se svařáčkem či punčem a s vánoč-
kou či cukrovím. S předvánočními tradičními aktivitami 
začínáme už 25. 11., těsně před první adventní nedělí, 
slavnostním rozsvícením stromečku v hlavní hale Domo-
va.
Před Mikulášem ozdobíme a společně rozsvítíme i náš 
venkovní Strom přátelství, o který se staráme společně 
v rámci mezigeneračního setkávání. I letos se na Zajíčky 

a jejich rodiče moc těšíme.  Také společně s nimi a s říčan-
skými skauty vyčkáváme příjezdu Betlémského světla, 
abychom mohli našim klientům uspořádat slavnost Bet-
lémského světla stejně jako loni a předloni. A to, že celý 
prosinec se ponese v duchu vánočního chystání, ani ne-
musíme zmiňovat. Budeme se scházet, zdobit, péct, vonět 
po celém domově a těšit se na Vánoce. A vám, milí říčanští 
i přespolní, přejeme také krásné svátky plné klidu, lidské-
ho tepla, vůní a pocitu sounáležitosti, radosti a lásky.

Petra Suchánková, zástupkyně ředitele
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SENIORCENTRUM 
ŘÍČANY

V říjnu jsme navštívili zámek v Mělní-
ku a Čertovy hlavy. Počasí nám přálo 
a úžasný byl i výklad paní průvodkyně 
na zámku.  A protože nám už příjem-
né podzimní dny pomalu odplouvají 
a blíží se závěr roku, tak bychom vás 
ještě rádi pozvali na prohlídku hradu 
Karlštejn a Muzea betlémů. Těšíme 
se na vás a doufáme, že i v příštím 
roce se uvidíme na poznávacích výle-
tech po „vlastech českých“.

Irena Moudrá

První listopadový den do DS Mar-
ta zavítala milá návštěva. Navštívili 
nás policisté z říčanského oddělení, 
strávili s námi celé dopoledne a při té 
příležitosti si s klienty popovídali, za-
hráli šachy, karty a další deskové hry. 
Pro naše klienty to bylo velmi příjem-
ně strávené dopoledne, které si moc 
užili. Chtěli bychom tímto poděkovat 
celému oddělení PČR v Říčanech 
za návštěvu, jejich čas i empatii.

Za kolektiv Victorianna s.r.o.
              Tereza Krátošková, 

sociální pracovnice

PROHLÍDKA HRADU KARLŠTĚJN A MUZEA 
BETLÉMŮ – 15. PROSINEC 2022

Odjezd: 
7:40h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:50h aut. 

zastávka Masarykovo náměstí
Cena:
400 Kč

Přihlášení a rezervace: 
Irena Moudrá 

tel. pouze SMS nebo WhatsApp 724 094 462 
email: seniorcentrumricany@centrum.cz
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Tullamoří výprava (nejen) do Votic
Ve čtvrtek 27. 10. 2022 se naše rover-
ská družina Tullamore vydala na vý-
pravu do Votic. Výprava se držela 
v duchu Malého prince a jeho pode-
zření, že princova růže není na světě 
jediná. Ve čtvrtek večer, po kom-
plikovaném nákupu, se Malý princ 
svěřil se svým poznatkem a požádal 
Tullamore o pomoc. V pátek jsme se 
vydali na zříceninu mlýna Příčovy, 
kde se Princ svěřil, že jeho podezření 
se nejspíš začíná vyplňovat. Z výletu 
jsme se vrátili již za tmy a již byl čas 
na přípravu večeře. V sobotu ráno se 
Tullamore sbalil a přesunul do skaut-
ské klubovny ve Vrchotových Jano-
vicích, kde i když nebyla elektřina, 
hravě jsme si s tím poradili. Vařit 

na kamnech přece umíme! Sobotní 
odpoledne pokračovalo relaxačními 
programy. Večer jsme si zahráli pár 
her a byl čas jít spát. V neděli ráno se 
ale znovu ukázal Malý princ, sdělil 
nám, že se mu jeho podezření potvr-
dilo, ale že mu to vůbec nevadí. Došel 

totiž  k závěru, že každá růže, stejně 
jako každá osoba, je jedinečná. Pak 
už zbývalo jen dojet do Říčan. Na ná-
draží jsme se rozešli za zvuku našeho 
střediskového pokřiku.

Za roverskou 
družinu Tullamore Máňa 
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Prosinec je ve znamení vánočních 
svátků a pro mnohé z nás těšení se 
na společné setkávání a příjemně 
strávený čas s rodinou. Ale také vy-
bírání dárků, vánoční úklid, pečení 
cukroví, shánění kapra a příprava 
štědrovečerní večeře. To skutečně 
jedinečné, co štědrý večer odlišu-
je od ostatních dnů v roce, je právě 
blízkost rodiny a atmosféra, která se 
k němu váže. Můžeme společně na-
slouchat vánočním koledám, navzá-
jem obdivovat rozdané dárky, hrát 
hry nebo sledovat pohádku v televizi. 
Není to však tak docela samozřejmé 
a pro mnoho lidí chybějící společ-
nost u vánočního stromku může být 
příčinou vědomí osamělosti, které 
jsou z různých důvodů vystaveni. Ko-
munitní centrum Říčany se po celý 
rok včetně vánočních svátků zabývá 
péčí o ty z nás, kteří vzhledem k růz-
ným omezením potřebují pomoc se 
zvládnutím nároků a starostí běž-
ného života. V rámci služby Osobní 
asistence dojíždí vyškolení asistenti 
ke klientům domů a pomáhají s péčí 
o vlastní osobu, kterou z důvodu věku 
nebo onemocnění již sami klienti ne-
zvládají. Služba přispívá k zachování 
samostatnosti seniorů a zdravotně 
postižených a doplňuje časové mož-
nosti ostatních členů pečující rodiny. 
Asistenti dočasně vypomáhají také 
při návratech z hospitalizace nebo při 
akutním zhoršení zdravotního stavu. 
Osobní asistence může být jednorá-
zová, krátkodobá i dlouhodobá a po-
skytuje se na celém území říčanského 
regionu. Program SPOLU DOMA 
nabízí zdarma pomoc rodinám s dět-
mi, které se ocitly v nepříznivé životní 
situaci. Sociální pracovníci zpravi-
dla také navštěvují klienty v jejich 
domácím prostředí a pomáhají vy-
řešit vztahové, finanční, výchovné 
a další problémy. Cílem spolupráce 
s klienty je motivace a podpora k vy-
řešení jejich tíživé situace, nikoliv 
jejich hodnocení. Ve všech těchto 
aktivitách se setkáváme s lidmi, 
kteří si zaslouží naši pozornost, 

povzbuzení a pomoc. Právě jim by-
chom rádi popřáli klidné prožití vá-
nočních svátků se svými blízkými, 
dobré zdraví, radost a chuť do dal-
ších dnů. Jsme tu pro vás.
V Kamenici proběhlo první listopa-
dový den setkání poskytovatelů soci-
álních služeb. Využili jsme možnosti 
poznat organizace, které se věnují 
sociálním službám v regionu a sdíleli 
jsme společné problémy, ale i radost 
z naší práce. Děkujeme.

S úctou Pavlína Šantorová Filková, 
ředitelka společnosti

Pokud se chcete 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 podpo-
řit, 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

Venkovní prostředí u Klubu Cesta
V Klubu Cesta se nám v létě podařilo získat nadační 
příspěvek od Nadace Via z prostředků Fondu Kau-
fland „Milion pro Čestlice“. Díky projektu vzniklo zase 
o něco harmoničtější prostředí pro setkávání dětí a mla-
dých v okolí Klubu. V prvé řadě byla vytvořena relaxač-
ní zóna s houpacími sítěmi. V relaxační zóně se konalo 
několik přednášek na téma psychohygiena a osobní 
rozvoj, proběhlo zde také několik akcí a společných ak-
tivit jako akce Cesta žije, Halloween, atd. Byla uprave-
na zahrádka, o kterou budeme nadále pečovat tak, aby 
mohla prosperovat. Největší radost máme z proměny 
fasády Klubu Cesta, která místo úplně změnila. Velké 
díky patří Adamu Komárkovi za pomoc a odborný do-
hled nad realizací fasády. Další součástí projektu bylo 
zakoupení překážek pro skateboardy a koloběžky, jež 
se staly velmi oblíbenou a využívanou pomůckou. Dě-
kujeme městu Říčany za spolupráci a schválení úprav 
okolí klubu. „Podpořeno z Fondu Kaufland „Milion pro 
Čestlice“ ve spolupráci s Nadací Via.“ 

Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta

Centrum primárních programů - prevence pro školy
…ve zkratce CPP, kdo jsme a co děláme? Každá škola 
má ze zákona povinnost realizovat programy všeobec-
né primární prevence – tedy programy pro třídy, kde se 
probírají různá témata týkající se rizikového chování. 
Již mnoho let je naštěstí trend, kdy se programy reali-
zují vždy pro jednu třídu, s prvky interaktivity, dlouho-
dobosti, včasnosti a zacílenosti. CPP tyto programy již 
více než 10 let realizuje. Témata jsou různá – od vztahů 
ve třídě, prevence šikany, podpory komunikace a spo-
lupráce přes zdravý životní styl, zahrnují jak témata 
jídelníčku, pohybu, první pomoci, ale i témata týkající 
se závislostního chování (internet, kyberšikana, legální 
a nelegální návykové látky, nelátkové závislosti apod.). 
Mezi další témata patří prevence rizikového sexuálního 
chování, předsudky, právo, adrenalin a rizikové sporty 
apod. Pracujeme s hodnotovým systémem otevřenou 
a bezpečnou diskusí, skupinovou dynamikou. V rám-
ci programů děti sami přichází na odpovědi a učí se 
od sebe. Součástí CPP je i dopravní výchova a první po-
moc. V rámci dopravní výchovy spolupracujeme s BE-
SIP a všechny 4. třídy ZŠ v daný školní rok absolvují 
8 hodin teoretické i praktické výuky. CPP je finančně 
podporováno MŠMT, MPSV, Fondem primární preven-
ce Středočeského kraje a městem Říčany. 

Naše statistiky za leden – červen 2022
Dopravní výchova: 26 škol, 52 tříd, 978 žáků

Dlouhodobá prevence: 15 škol, 175 tříd, 333 progra-
mů, 3626 žáků
Jed norázová prevence: 6 škol, 30 tříd, 30 programů, 
608 žáků
To je naše prevence, v post covidové době má ve školství ješ-
tě větší význam a potřebnost. Jak lze měřit efektivitu? Velmi 
těžko, školní prevence je jen střípkem, ale podstatným. 

Za lektorský tým Markéta 
Hubínková, vedoucí CPP Cesty integrace
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Předvánoční shon 
v Mraveništi

Adventní čas je všude plný předvánočního 
těšení a příprav. Nejinak je tomu i u nás. 
Během kurzů keramiky vyrábíme růz-
né dárky a dekorace. Naši studenti si 
odnášejí krásné dárky pro své bližní - 
mističky, hrnečky, ale i třeba betlémy 
a různé vánoční závěsy. Na kurzech 
kresby a malby zase děti pilně malují 
krásné obrazy na plátno, které najdou 
jejich nejbližší pod stromečkem. 
Dětičky z Mravenčí školičky se věnovaly 
v listopadu tvoření na téma podzimní příroda 
a počasí. Nechybělo povídání o tom, jak to bylo se 
svatým Martinem, proč jíme husu a vše jsme si také na-
malovali. A našlo by se mezi námi ještě nějaké místečko 
pro nové zájemce. Maminky, přiveďte své děti, vánočně 
se u nás naladíte a děti pomohou s přípravou na Vánoce 
i výzdobou Mraveniště. Přidáte se? 
MumSpace  se stává oblíbenou činností maminek na ma-
teřské, nedávno si zacvičily jógu, vyslechly fantastickou 
přednášku duly a s ergoterapeutkou probraly horké popo-
rodní téma – diastáza. 
CO JEŠTĚ DO VÁNOC STIHNEME/STIHNETE?
MumSpace
SWAP ZIMNÍCH (HLAVNĚ DĚTSKÝCH) VĚCÍ – 6. 
prosince, 9 – 11h, 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – 13. prosince, 9 – 11h. 

Přijďte si k nám vychutnat předvánoční atmosfé-
ru a sdílet své zkušenosti, rady, i návody, jak 

zvládnout předvánoční shon. To vše i s dět-
mi v útulné herničce v Mateřském centru, 
Bezručova 441/23
Keramika pro veřejnost 
ČTVRTEK – 1., 8. a 15. prosince – 
s Evou / 18:30 – 21:00

SOBOTA – 10. prosince se Štěpánkou / 
9:00 – 11:30

Ještě váháte nad vánočními dárky? Přijďte 
je vyrobit do naší keramické dílny. Těšíme se 

na vás! 
Všechny novinky naleznete na našem facebooku – Mra-
veniště, centrum volného času Říčany, nebo na našich 
webových stránkách – www.mraveniste.info. Do všech 
našich kurzů je možné vstoupit i v jejich průběhu, cena 
bude spočítána dle počtu zbývajících lekcí. V případě ja-
kýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové 
adrese materske-centrum@mraveniste.info. 
Rádi bychom vám popřáli krásné a příjemné svátky 
vánoční, mnoho radosti a zážitků z rodinných setkání 
a do nového roku 2023 hlavně naději, lásku a víru!  
Děkujeme za vaši přízeň, moc si jí vážíme. Těšíme se 
na další společná setkávání.

Nina Šafránek, Hana Špačková, 
koordinátorky Mraveniště

Před časem jsem s jistými obavami sledoval 
soutěž, ve které se hledal návrh na zpo-
dobnění Ježíška. Někomu zjevně chybí, že 
hlavního hrdinu našich Vánoc nemůžeme 
pořádně využít v reklamě. Jsem moc rád, 
že zatím žádný výstup z této soutěže není 
znám, a že Ježíšek zůstává tajemnou posta-
vou. Díky tomu jej nikdo nemůže postavit do jedné 
řady s dědou Mrázem a Santa Klausem. O to se mi-
mochodem před lety pokusil prezident Zápotocký, 
když prohlásil, že „Ježíšek nám dospěl a je z něho 
děda Mráz“.
Ten malý, nezobrazovaný (kromě jesliček) a tím 
pádem tajemný Ježíšek, totiž odkazuje na tu sku-
tečnou podstatu Vánoc. Ta nespočívá v nákupním 
shonu, dobré večeři ani v darech. Podstata Vánoc 
spočívá ve vztazích, které nejdou zhmotnit a za-
škatulkovat do jedné konkrétní aktivity.  Spočívá 
v našich vztazích během celého roku, v někdy ne-
nápadné podpoře a povzbuzení druhého. Spočívá 
v lásce, která dává a nežádá zpět.

Tajemství Vánoc je i v tom, že můžeme ob-
jevit, že Bůh – neomezený vládce vesmíru 
k nám přichází v podobě malého,  bezbran-
ného dítěte, aby nám daroval sám sebe 
a přinesl požehnání do našich životů.

Přeji nám všem, abychom se nenechali za-
slepit všemi těmi pozlátky a uviděli toho sku-

tečného hrdinu Vánoc.
Karel Fáber, kazatel Církve bratrské

Vánoce s Církví bratrskou
V neděli 18. 12. 2022 vás zveme od 17.00 na Ad-
ventní setkání na říčanském náměstí. Spolu s Ces-
tou integrace, MAS Říčansko, Olivovou dětskou 
léčebnou a křesťanským společenstvím Vinice pro 
vás připravujeme pásmo písní, slova, aktivit pro 
děti i dospělé a něco teplého na zahřátí.

V neděli 25. 12. 2022 vás od 9.30 zveme na Vá-
noční bohoslužbu. Bohoslužba se koná v koncert-
ním sále na Staré radnici v Říčanech.

Nenechme si sebrat vánoční tajemství
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Od chvíle, kdy se dítě narodí, po-
třebuje neustálou pomoc dospě-
lého. Rodiče jej přebalují, krmí 
a nosí. Málokoho napadne, že 
i malé dítě se dá jednoduše zapojit 
třeba do převlékání.

Účastníky semináře Pomoz mi, 
abych to dokázal sám, který v MŠ 
Sofie proběhl 3.11., velice překva-
pilo, když sledovali video dítěte 
jen několik měsíců starého, jak se 
s obrovským úsměvem a nadšením 
zapojuje do převlékání během pře-
balování.
Rodiče se na semináři také dozvě-
děli, že prostředí, které doma vy-
tvoříme, má obrovský vliv na vývoj 
jejich dětí. Může je nejen podpořit, 
ale také vytvořit zbytečné překážky 
a zbrzdit je.
Společně jsme se podívali na jedno-
duché a finančně nenáročné úpravy 
domácnosti, které dětem v batole-
cím věku umožní, aby spoustu věcí 
zvládly samy. 
Povídali jsme si také o běžných, 
každodenních činnostech jako je 
prostírání stolu, příprava svačin-
ky, stolování, oblékání, obouvání, 
úklid nebo umývání. Pro nás dospě-
lé jde o nezajímavé činnosti, které 

většinou vykonáváme bezmyšlen-
kovitě a automaticky. Pro batolata 
jsou to však lákavé aktivity, které je 
vedou k samostatnosti, zodpověd-
nosti, zlepšování soustředění a roz-
voji kritického myšlení.
Ukázali jsme si způsoby, jak bato-
lata do těchto činností vhodně za-
pojit, tak aby se z nich stali ochotní 
a pozorní pomocníci.
Dotkli jsme se i tématu odplenko-
vání a podívali se na něj z trochu 

jiné perspektivy, než je běžné. Od-
plenkování totiž není pouze proces 
učení dítěte chodit na nočník, je to 
hlavně první zkušenost spolupráce 
mezi dítětem a dospělým.
Pokud máte doma batole a seminář 
Vám utekl, přihlaste se na následu-
jící termín, již 8.12. od 16:00 v So-
fii. Na leden pro Vás chystáme další 
seminář, tentokrát na téma „Obdo-
bí vzdoru jinak“. Budeme se těšit 
na setkání s Vámi.

Pomoz mi, abych to dokázal sám! 
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Druhý stupeň ZŠ Sofie od září 2023
ZŠ Sofi e otvírá od školního roku 
2023/2024 druhý stupeň ZŠ. Od září 
2023 budeme přijímat žáky do 6. roč-
níku, v omezeném počtu i do 7. roční-
ku. Přijímací řízení proběhne na zá-
kladě osobního pohovoru, týdenního 
zkušebního pobytu v 5. ročníku ZŠ 
Sofi e a s přihlédnutím na studijní vý-
sledky na 1. stupni ZŠ.

Výuka bude probíhat v českém 
a v anglickém jazyce ve třídách po 15 
žácích v ročníku. Třída však nebude 
jediným výukovým prostředím, učit 
se žáci budou na školní zahradě, 
ve venkovní dílně, na školní farmě 
a také v přilehlém školním lese. Jak 
je již zavedenou praxí na 1. stupni 
ZŠ Sofi e, práce ve škole bude probí-
hat také na expedicích, exkurzích, 
v knihovnách, v muzeích a galeriích.
Žákům bude k dispozici odborná 
učebna pro jazykovou přípravu s tech-
nickým zázemím pro práci ve čtyřech 
cizích jazycích, umožňujícím indivi-
duální pokrok žáků a kontinuální do-
hled nad výslovností. Druhou odbor-
nou učebnou bude multifunkční třída 
vybavená počítači, notebooky, tablety 
pro práci s prostředky na robotiku 

včetně dronů, programování, tvor-
bu grafi ky i 3D tisk, ale také přístroji 
na zkoumání, měření a analýzu živé 
i neživé přírody.  

Hlavní teze 2. stupně 
Učit tak, aby to žákům dávalo smysl
Maximalizovat propojení reálného 
života a učebního kurikula
Individualizovat výuku s ohledem 
na potenciál každého žáka
Budovat hodnotový rámec žáka 
Využívat prostředí třídy, odborných 
učeben, lesa, zahrady a farmy k zís-
kání všestranných dovedností pro ži-
vot a budování kompetencí pro další 
akademický růst

Druhý stupeň ZŠ Sofi e bude mít 
vlastní zázemí v usedlosti v Říčanech 
- Kuří, 5 minut pěšky od zastávky 
autobusu v Kuří před mateřskou ško-
lou. Areál školy na více než 13 000 
m², v sousedství lesa a potoka, nabíd-
ne žákům všestranné možnosti vlast-
ní realizace jak v době vyučování, tak 
v čase odpoledních aktivit školního 
klubu. 

V případě zájmu o přestup 
napište na info@zs-sofie.cz. 
Schůzka s rodiči proběhne 

v prosinci 2022, pro bližší infor-
mace sledujte naše sociální sítě 

na FB a Instagramu.
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Čas Dušiček v Pramínku každoročně 
připomínáme a oslavujeme, každá tří-
da po svém.
Den nás vítá mlhou a dušičkovým 
počasím. Pramínci dnes navštíví te-
hovský hřbitov a čeká je dlouhá ces-
ta. Je chladno. Mlhavo. Lezavo. Pod 
duby před hačalkovským rybníkem 
se nasvačíme. Chlad zalézá za nehty, 
a tak se zahříváme hrou na mrazíka. 
Na pumptrackovém hřišti si dáváme 
pauzu. Děti si užívají nový prostor, 
kameny, průlezy, kladiny, vymletá ko-
ryta.
Pak do velkého kopce pod kostelem, 
kolem hřbitovní zdi a v tichosti, vstu-
pujeme na hřbitov. Hroby jsou krásně 
ozdobené, prohlížíme si náhrobky, 
děti zajímá, kdo je v kterém hrobě po-
hřbený. Pak potichu zapálíme svíčky 

a vzpomínáme na naše předky, kteří 
s námi už nejsou, a zamáváme jim na-
horu. A pak už cesta do školky jednu 
stanici autobusem.
Kapičky ten den slaví Dušičky po me-
xicku. Od rána vyrábějí oranžové af-
rikány. Oslava Dušiček v Mexiku, dia 
de los Muerto, je oslava plná barev, 
hudby, květin, jídla a masek. V lese 
u soutoku si Kapičky vyhlédnou starý 

mrtvý strom, který zdobí bavlnkami 
a květinami. A mexický dušičkový 
den zakončí výrobou krásné mexické 
masky.
A jak se slaví Dušičky u Světýlek? 
Původně chtěla jít Světýlka navštívit 
otický hřbitov, ale nakonec se den vy-
vinul jinak. U vyvráceného stromu na-
jdou mrtvého rejska. A to je to místo. 
Rejska pohřbí, místo ozdobí kamínky, 
lístečky, jablíčky. Přidají dva špalky, 
uprostřed zapálí velkou červenou 
svíčku a každé Světýlko při vzpomín-
ce na své předky zapaluje svou svíčku 
a v tichosti ji pozoruje a hlídá si ji…
Přejeme vám klidný adventní čas.

Za Pramínek
Olga Jarkovská, 

průvodkyně Pramínků

LESNÍ ŠKOLKA  RODINNÉ DOPOLEDNE LESNÍ DRUŽINA LETNÍ TÁBORY

Vzhledem k vel-
kému počtu ma-
lých dětí musela 
bohužel třída 

Jablíček vynechat celodenní výlet 
po Říčanech. Přesto děti nepřichází 
o každodenní vycházky do okolí MŠ - 
na dopravní hřiště, Lázeňskou louku, 
Marvánek apod., kde se seznamují 
s přírodou v daném ročním období.  
Aktuálně probíhají podzimní aktivity, 
při kterých děti řádí v listí, ale také ho 
pečlivě hrabou a dělají z něho domeč-
ky pro ježky. Nechybí ani podzimní 
focení v přírodě. Kromě toho hledají, 
sbírají a suší podzimní plody, ze kte-
rých tvoří a kterými v zimě také nakr-
mí zvířátka. Děti si též upekly jableč-
ný koláč z vlastnoručně očesaných 
jablíček. Ta si samy loupaly, škrábaly 
a krájely. Připravily těsto a daly péci. 
Vůně se nesla celou školkou. Nevyne-

chali jsme ani tradiční cestu „Za po-
kladem Dubového mužíčka“. Cesta 
byla značena různobarevnými listy 
a děti v průběhu plnily úkoly. V závěru 
na ně čekala truhlička plná zlatých pe-
nízků a plyšová hračka. Radost nám 
trochu zkazil neznámý vandal, který 

část pokladu odnesl. Netušili jsme, 
že se najde někdo, kdo dokáže být 
tak bezohledný k dětem. Přesto jsme 
si cestu užili a děti se už těší na další 
dobrodružství.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Podzim v zelené třídě Jablíček

 Dušičky v Pramínku třikrát jinak
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V měsíci listopadu navštívili naši ma-
teřskou školu lesní pedagogové z Les-
ního školního podniku v Kostelci nad 

Černými lesy s environmentálním programem „Zvířát-
ka v lese“. 
Dvě usměvavé lektorky nám přiblížily poutavým vyprá-
věním, jaký je život lesní zvěře, kdo se o zvířátka v lese 
stará a také jak. Seznámili jsme se se zvířecími rodinami 
a jejich členy a dozvěděli se, jak se chovají a čím se živí. 
A také mnoho dalšího zajímavého. Víte například, kdo 
je v lese velmi pořádný a udržuje si kolem své nory pěk-
ně čistotu, a naopak kdo je největší „nepořádník“ lesa?  
Děti z naší školky už ví, že je to jezevec a liška.  Děti byly 
do života lesní zvěře vtaženy nejen díky zajímavému po-
vídání, ale především díky interaktivním pomůckám, 
které si lektorky s sebou přivezly a které dětem umožnily 
zapojit všechny jejich smysly. Hmatem prozkoumaly 
různé druhy zvířecích kožešin, zubů, rohů i parohů.  Či-
chem určovaly, co dobrého z lesa se ve skleničce skrývá. 
Sluchem rozlišovaly zvuky řady vábniček, které si samy 
i vyzkoušely, když poznávaly zvuky jednotlivých lesních 
zvířat. Stačilo zavřít oči a nikdo by nevěřil, že nejs-

me ve skutečném lese, kam jsme se nemohli vydat kvůli 
vydatnému dešti, ale v herně mateřské školy.
Pro všechny byl environmentální program lesní peda-
gogiky přínosný. A my ve školce se těšíme na společné 
procházky v lese, až budeme přemýšlet, které zvíře si 
vyhrabalo noru, udělalo pelíšek v mladých stromcích, či 
vyšlapalo pěšinku ve sněhu.  

Kamila Procházková a kolektiv

Zážitkový program o lese s lesníky

Mateřská 
škola Větrník
V pondělí 31. 10. 2022 na-
vštívili naši mateřskou školu 
zástupci Policie České repub-
liky, aby pro děti připravili 
velice pěknou ukázku jejich 
každodenní  práce. Děti si 
mohly prohlédnout unifor-
my, vybavení služebních 
automobilů, vysílačky, vesty. 
Besedu, kde se děti dozvěděly 
informace důležité pro jejich 
bezpečnost – jak se chovat 
v dopravním provozu, vý-
znam bezpečnostních prvků 
na oblečení a ochranných 
helem, co dělat když se ztratí 
nebo je osloví neznámí člo-
věk – sledovaly opravdu se 
zájmem. Ani jsme se nenadá-
li a dopoledne bylo pryč.
Rádi bychom touto cestou 
ještě jednou poděkovali poli-
cistům za milý přístup a obo-
hacení dětí o další zážitky. 

Eva Stoupencová
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ZUŠ Folklorika
Základní umělec-
ká škola Folklo-
rika Čechy, s.r.o., 

která poskytuje již druhým rokem zá-
kladní umělecké vzdělávání v objektu 
Základní školy U Říčanského lesa, se 
od nového školního roku 2022/2023 
významně rozrostla. Velmi si vážíme 
vašeho zájmu o základní umělecké 
vzdělávání a těšíme se na koncerty 
a jiné akce, na kterých budeme moci 
předvést, co všechno se naši žáci 
naučili a jaké pokroky udělali. Tou-
to cestou bychom vás rádi pozvali 
na nadcházející prosincové události, 
které pořádáme.
Naši žáci se v současné době 
pilně připravují na interní kon-
certy pro své nejbližší a rovněž

na veřejný Vánoční koncert, kte-
rý se uskuteční v pondělí 19. pro-
since ve velkém sále Kulturního 
Centra Labuť v Říčanech od 18:00. 
Vánoční koncert bude různorodý 
a představí se na něm žáci ze všech 
uměleckých oborů, a také děti z hu-
debně-dramatického kroužku, který 
nově od školního roku 2022/2023 
organizujeme. Hudební obor bude 
zastoupený například zpěvem, kla-
vírem, klarinetem či zobcovou fl ét-
nou. Dále uvidíte taneční vystoupe-
ní a celý koncert budou uvádět žáci 
z literárně-dramatického oboru. 
Žáci z výtvarného oboru budou pre-
zentovat své výtvory formou výstavy, 
která bude zdobit chodbu v 1. patře 
Kulturního centra Labuť od prosince 

až do poloviny ledna. Budeme moc 
rádi, když naše žáky přijdete podpořit 
a všichni budeme moci nasát předvá-
noční atmosféru. 
Na jaře budeme opět organizovat ta-
lentové zkoušky, které budou probí-
hat v ZŠ U Říčanského lesa. Přijímá-
me žáky od 5 do 18 let, a to do všech 
uměleckých oborů: hudební, taneční, 
literárně-dramatický a výtvarný. Veš-
keré informace naleznete na našich 
webových stránkách: https://cechy.
zusfolklorika.cz/. V případě dotazů, 
jsme vám rádi k dispozici.
Přejeme vám příjemné prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví a pohody 
v novém roce 2023.

V edení Základní umělecké školy 
Folklorika Čechy, s.r.o.
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Nemácké dýňodlabání
V naší školce NEMO rádi 
podnikáme nejrůznější 
akce. Jednou z nich je 
tradiční „Nemácké dý-

ňodlabání“, kdy děti, rodiče a pedagogové společ-
ně tvoří.  V úterý 1. 11. jsme si tedy společně užili 
svátek Halloween, v rámci kterého si děti mohly 
vytvořit mnoho výrobků a dekorací z dýní.

Začalo to dlabáním dýní, které jsme pak vystavi-
li před školkou. S přicházející tmou dýně krásně 
osvětlily venkovní prostory školky. Dále si děti moh-
ly vyrobit lampičku, vykrojit si halloweenské mýdlo 
nebo si ozdobit perníček ve tvaru dýně. Závěrem si 
děti s rodiči prošly strašidelnou stezku, na které pl-
nily různé tematické úkoly. Na cestu si posvítily svý-
mi vyrobenými lucerničkami.
Rodiče mohli ochutnat pohoštění, které pro ně při-
pravily v prostorách školky učitelky MŠ Nemo spolu 
s dětmi.
Potěšilo nás, že jsme se po dlouhé době mohli sejít 
společně s rodiči a užít si „rodinnou atmosféru“ 
naší školky Nemo. Pokud chcete svoje dítě k nám 
přihlásit, přijímáme předběžné přihlášky na školní 
rok 2023-2024 na e-mailu: Inko@nemoricany,cz. 
Od září 2023 nabízíme pár volných míst do před-
školní česko-anglické třídy Frogs a do třídy pro 
mladší věkovou skupinu. Těšíme se na vás a vaše 
děti. 

Paní učitelka Klára Pulchartová a tým MŠ NEMO 

Plujte s námi za poznáním!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

GEOLOGICKÁ EXKURZE 
Dne 1. listopadu se uskutečnila pod záštitou 3. základní 
školy u Říčanského lesa geologická exkurze, jako každý 
rok, směrem do Nové Paky a Dolní Kalné. Exkurze se zú-
častnilo na 48 žáků 9. ročníku. Exkurze je součástí výuky 
přírodopisu. Dopoledne jsme navštívili muzeum drahých 
kamenů v tzv. Klenotnici v Nové Pace, potom jsme pokra-
čovali na známé pole u Dolní Kalné na sběr minerálů. Poča-
sí nám ten den přálo. Přestože nebyly příhodné podmínky 
ke sběru (nebylo zoráno a strniště po sklizni), našli žáci 
zajímavé pecky, nadějné pro příští zpracování. Bohužel, 
raritu lokality, žlutý achát, jsme nenalezli. Po závěrečném 
pečlivém očištění bot jsme jeli autobusem zpět ke škole, kde 
byla exkurze ofi ciálně ukončena.

Tak zase příští rok. Petr Havránek

 CO DĚLAJÍ UČITELÉ O PRÁZDNINÁCH?
Během podzimních prázdnin se učitelé naší školy stali 
na chvíli žáky. Ve dvou odborných seminářích se věnovali 
moderním metodám pro aktivaci žákům a přístupu a způ-
sobům jejich hodnocení. Oba semináře vedli zkušení prak-
tici.
Učitelé se někdy mohou přiklánět k tomu, jak kdysi zažívali 
výuku sami. To může v některých případech brzdit moder-
ní pohled na vzdělání. Často je tomu jen proto, že učitelům 
chybí možnost vyzkoušet si na sobě další metody, postupy 
a strategie vyučování, nemají je zažité. Také proto jsme se 
o prázdninách sešli. Zkoušeli jsme na sobě, jak dostat děti 
více do hry, jak jim dát více prostoru, jak je zaujmout právě 
pro obsah svého předmětu. Ve třídách, kde žáci mají větší 
prostor pro aktivní vyjádření, kde se hovoří, mívají v mnoha 
ohledech lepší výsledky. Způsob, jakým učitel řídí výuku, 
jak klade otázky, jak k žákům přistupuje, má rozhodující 
vliv na to, zda jsou motivováni. Aktivizace výuky v tom hra-
je nemalou roli.
Druhé odborné téma bylo zaměřeno na hodnocení výuky 
- výstupy a refl exi. Pokud jde o pedagogickou praxi, vší-
mali jsme si, jakým způsobem se učitelé mohou v rámci 
profesního rozvoje učit proměňovat svoji práci. Ale nejde 
jen o schopnosti učitelů refl ektovat vlastní výuku, zejména 
jsme se zabývali tím, jak uchopit nabízený prostor žákům 
pro jejich seberefl exi, sebepoznávání. Smysluplným hod-
nocením lze žáka formovat, nabízet mu cestu k dalšímu 
rozvoji.
Je podstatné, aby se děti podporovaly především v tom, 
v čem jsou dobré. Pokud bychom v procesu učení pouze 
doháněli to, co jim nejde, byli by na výstupu vzdělávacího 
systému průměrní žáci. To je přesně to, co si nepřejeme. 
A právě proto jsme se sešli nad těmito tématy. 

Dalibor Dudek, ředitel

NÁVŠTĚVA PANÍ REŽISÉRKY TŘEŠTÍKOVÉ
Stalo se vám již někdy, že jste se zúčastnili besedy a v sále 

mezi posluchači s očima na hosta upřenýma bylo takové 

ticho, že slyšíš i špendlík spadnout? My jsme to zažili. Po-

zvání do naší školy přijala známá režisérka dokumentár-

ních fi lmů paní Helena Třeštíková. Se žáky 9. ročníku jsme 

pozorně zhlédli její slavný dokument o životě narkomanky, 

o němž jsme s paní režisérkou besedovali, diskutovali a de-

batovali. Žáci se ptali chytře nejen na otázky týkající se kon-

krétního fi lmu, ale i fi lmařiny obecně. Paní režisérka nám 

poskytla celou řadu podnětných postřehů k přemýšlení 

nejen o nás samých, ale i o naší roli ve společnosti, za což jí 

patří poděkování. 

 Markéta McFadyen, Vojtěch Vytiska

ŘÍJEN PLNÝ TVOŘENÍ
Dýňování
Sychravý podzimní večer krásně rozzáří vydlabané hal-

loweenské dýně – přesně to jsme si řekli v naší třídě. 

A od slov nebylo daleko k činu. Domluvili jsme se, že pozve-

me rodiče (babičky a dědečky), přineseme si něco dobrého 

k zakousnutí a pustíme se do díla. Vše se vydařilo – dospělí 

pomáhali dětem s vyřezáváním „obličejů“, občerstvení bylo 

s chutí snědeno a všichni se těšili na večer, až v dýni rozsvítí 

svíčku. Dětem i dospělým se společné setkání ve škole líbi-

lo, za rok si ho určitě zopakujeme.

Vlasta Koubová
Podzimní tvoření ve škole
Kaštany, žaludy, jeřabiny, ořechové skořápky, větvičky, 
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Nerudovka – Film Zuřivec v naší škole
Na začátku školního roku nám byl nabídnut zdarma 
zajímavý program primární prevence, který jsme 
rádi přijali. Animovaný fi lm Zuřivec otevírá téma do-
mácího násilí. Je zpracován na základě autentických 
zážitků dětí.  Ukazuje strašidelnou situaci v rodině, 
kde je chlapec vystaven ubližování.
Přesná čísla neznáme, ale mnoho dětí v naší společnosti 
je každý den násilí vystaveno, nemluví se o něm a je před 
ostatními utajováno. Není také jasně vymezena jeho de-
fi nice.
Pro děti je však hrůza a strach obrovskou zátěží, která 
má negativní dopad na jejich vývoj. Musíme je chránit, 
a proto jsme jim nabídli možnost o svém strachu mluvit.
Dětem byl promítnut fi lm a následně proběhlo povídá-
ní s odborníky poradny Magdala o.p.s., na kterém měly 
možnost vyjádřit své pocity. Po skončení byly vyhodno-
ceny výtvarné aktivity a byl čas na individuální setkání, 
v případě zájmu dětí.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli tento program našim žá-
kům dopřát . Ivana Bílková

Sazka olympijský víceboj v Nerudovce
Dne 17. 10. 2022 byla naše škola opět ve sportovní ná-
ladě. S úsměvem jsme se všichni těšili na to, jak bude 
vypadat sportovní den, se kterým máme již malé zkuše-
nosti. Pro tento den jsme byli vylosováni v rámci Para-
lympijské výzvy - Sazka olympijského víceboje. 
Jako jediná škola v naší republice jsme mohli tento den 
realizovat již potřetí, čehož si velmi ceníme. Tentokrát 
jsme se seznámili se sportovci Miroslavem Šperkem 
a Tomášem Nevěčným, reprezentanty České republiky 
v basketbalu.
Celé dopoledne probíhalo v říčanské sportovní hale a my 

všichni jsme si ho velmi užívali. Vyzkoušeli jsme si sla-
lom na invalidním vozíku, ale dokázali jsme se překonat 
i ve sportovních výkonech, T běhu a hlubokém předklo-
nu. Závěr patřil kouzelníkovi, kterému jsme pomáhali 
kouzlit my všichni.
A jak se nám to všem líbilo? Jediná otázka – kdy se to 
bude zase opakovat?
Závěrem bychom chtěli popřát všem říčanským čtená-
řům klidné prožití adventních dnů, klidné prožití vánoč-
ních svátků a do roku 2023 hlavně zdraví, klid a pohodu.

Vaše Nerudovka 

šišky, listy nebo třeba lišejník -  z toho všeho se dá ledacos 
vytvořit. Děti z 2. A se spolu s rodiči sešli jedno podzimní 
odpoledne ve své třídě a vymýšleli, kombinovali různé ma-
teriály a vytvořili například ježka, panáčky a panenky nebo 
podzimní věnec. Zajímavá dílka, která zdobí jak naši třídu, 
tak domovy dětí. Bylo to milé a tvořivé odpoledne.    

H. Dušková
Halloweenská stezka odvahy
Žáci 8. B připravili na 31. 10. pro své spolužáky z druhých 
ročníků malou stezku odvahy. Cestu podvečerní krajinou 
osvětlovaly jen svíčky, občas z křoví vylezlo strašidlo… 
a chtělo, aby děti splnily nějaký malý úkol. Ten druháci 
báječně zvládli a odvážně všichni dorazili do cíle. Myslím, 
že si osmáci i druháci halloweenské odpoledne spolu užili 
a třeba příště zase druháci připraví něco pro své starší spo-
lužáky.   2. A + 8. B 

 POLICEJNÍ DEN
Dne 21. října proběhl v 5. ročníku na ZŠ U Lesa tematický 
den zaměřený na práci policie. V rámci tohoto tématu třídu 
navštívili policisté z Obvodního oddělení Říčany. 

Během dvouhodinové přednášky si žáci mohli vyzkou-
šet dechovou zkoušku, tíhu policejní neprůstřelné vesty 
a na vlastní oči viděli, jak vypadá a funguje zastavovací pás. 
S největším úspěchem se ovšem setkala prohlídka poli-
cejního vozu a zkouška majáků. Moc děkujeme Policii ČR 
za přednášku a ukázku své práce a budeme se těšit na pří-
padnou další spolupráci.   M. Kratochvílová
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Je tady listopad a práce žákovského parlamentu naší 
školy se opět rozjíždí. Některé akce si již můžeme ze 
svého plánu odškrtnout jako uskutečněné. Jednou 
z nich je organizace „Halloweenu“, kdy hned v pon-
dělí po podzimních prázdninách dorazilo do školy 
mnoho dětí i někteří pedagogové v maskách.  Tak 
jste se mohli s čarodějnicemi, duchy, strašidly a jiný-
mi příšerkami setkat v každé třídě. 

Další akcí pořádanou parlamentem školy byla soutěž 
o nejkrásnější vydlabanou dýni.  Během celého násle-
dujícího týdne mohli žáci v rámci výtvarné výchovy 
pracovat na svých dýních.  Ty se houfně shromažďovaly 
na zahradě školy a v pátek 4. 11. zástupci parlamentu 
a pedagogů hlasováním zvolili tři vítěze, kteří byli od-
měněni.

A co jsme naplánovali na nejbližší období? Kromě  tra-
dičních převlékacích dnů a „Mikulášské družiny“ při-
šly letos děti s něčím, co tady ještě nebylo. Děti zkusí 
učit děti. Žáci devátých ročníků si tak mohli vybrat je-
den z předmětů (pokud samozřejmě měli zájem) a ten 
potom (po domluvě s konkrétním vyučujícím 1. – 5. 
tříd a jejich důkladné přípravě) zkusí odučit na prvním 
stupni. Zájem deváťáků je poměrně veliký. Jak se jim 
vše podaří? Zjistí, jak náročná je práce učitele? Bude 
to mít pro ně osobně nějaký přínos? Odpovědi na tyto 
i jiné otázky přinese nejbližší budoucnost. V každém 
případě nejen jim ale i další práci školního parlamentu 
držme palce.

Lenka Prchalová
(koordinátor parlamentu)

Aktuality z práce žákovského parlamentu

Setkání bývalých zaměstnanců 1. základní školy
Sešli jsme se v pátek 21. 10. 2022 v hlavní budově 
školy. 
Jak dlouho jsme se vlastně neviděli? Na den přesně 
čtyři roky. 
Kolik se nás vůbec sešlo? Přes šedesát!  
A jaké to bylo? Zpočátku moc smutné, vzpomněli jsme 
na ty, kteří nás v posledních čtyřech letech opustili, 
ale pak jsme se výborně bavili, vzpomínali na kolegy 
i žáky, sdíleli zkušenosti, zpívali. Měli jsme i skvělé ob-
čerstvení, které připravily kolegyně s dětmi. Zájemci si 
prohlédli novou část Geoparku a zbrusu nové toalety. 
Vyřizuji pozdrav všem, kteří se nemohli dostavit, mějte 
se krásně a příští rok na podzim na shledanou!

Pavel Bednář, ředitel školy 
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HARMONOGRAM

od ledna 2023

INFOLINKA 734 414 622 
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2023 PLAST PAPÍR

ŠEDÁ OBLAST: 
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Přišli na druhý stupeň s očekáváním 
i obavami. V novém prostředí je čekají 
kamarádi z páté třídy, ale také neznámí 
spolužáci, kteří do Bezručovky nastoupili 

z jiných škol nebo přijeli z Ukrajiny. Místo jediné paní 
učitelky, která je bezpečně provedla prvním stupněm, se 
teď v jednotlivých předmětech budou setkávat s různými 
učiteli a odlišnými požadavky. Jak to všechno zvládnou?
Chtěli jsme šesťákům jejich vstup na druhý stupeň usnad-

nit, a proto třídní učitelé připravili ve spolupráci s lektory 
Projektu Odyssea „startovací“ kurzy, které proběhly v pří-
jemném prostředí Podhradí u Ledče nad Sázavou. Postup-
ně se jich během října zúčastnily třídy 6. A (20 žáků), 6. B 
(24 žáků) a 6. C (26 žáků). 
Cílem třídenních kurzů bylo stmelit třídu a vytvořit z ní sil-
nou partu, která umí „táhnout za jeden provaz“.  Týmové 
hry a netradiční aktivity učily žáky spolupracovat, společně 
zvládat náročné situace, případně řešit konfl ikty. Část pro-
gramu rozvíjela schopnost vyjadřovat vlastní názory a také 
respektovat odlišné postoje druhých. Žáci si nastavili pra-
vidla chování ve své třídě a na závěr vyrobili třídní vlajku. 
O silné zážitky nebyla nouze, a tak bylo zajímavé sledovat, 
jak postupně roste důvěra žáků k učitelům a mezi dětmi na-
vzájem. Kruh důvěry byl uzavřen.
Z adaptačního soustředění v Ledči nad Sázavou jsem odjíž-
děla s pocitem, že „moje“ 6. C je dobrá parta, ve které bude 
radost učit.                                                                                                

 Iva Mašková 

 „JÁ ČTU TOBĚ, TY ČTEŠ MNĚ“
Měsíční projekt 8.C aneb jak se učit, spolupracovat a tvořit. 
Komunikační a slohová výchova s tématem „vypravování“ 
je již pro osmáky tradičním opakováním. Slohový postup 
znají, umí psát přímou řeč i nastavit a rozvrstvit děj. Jak 
tedy dát smysl tomu, proč ZASE psát vypravování? Tře-
ba spojit jej s literárním žánrem pohádky, připomenout si 
známé i méně známé příběhy a prvky tradiční i moderní 
pohádky, následně připravit svoji vlastní, autorskou…pro 
známého čtenáře. 
Naplnili jsme různé kompetence, učili se, rozvíjeli a psali. 
Ale také se skamarádili s našimi vlastními čtenáři, a tak tro-
chu se vrátili do mladších let. Pohádky našich osmáků totiž 

vznikaly pro předem určené publikum – 2.D. S myšlen-
kou najít nové a zábavné téma sepsali žáci příběhy o prin-
ceznách, zvířatech, hračkách, ale i tancích či počítačových 
hrách. Vytvořili pohádky klasické i komiksové nesoucí ná-
zvy např. „Tajemství slunečného lesa“, „Mrakulum“, „Prd 
a Smrk“, „Turbopěst“ nebo „Rudolf a Míček“. Několik 
dalších pohádek doplnil také „?“ našich ukrajinských spo-
lužáků.
Své autorské příběhy se osmáci vydali ve čtvrtek přečíst 
přímo do druhé třídy. Natrénovali si hlasité čtení a někteří 
připravili i různé doplňkové úkoly či otázky ke svým tex-
tům. Odměnou jim byly nejen čtenáři udělené podtržené 
jedničky s hvězdičkami, ale i drobné dárečky. V pondělí nás 
pak druháčci navštívili na druhém stupni a pro osmáky si 
naopak natrénovali čtení svých knížek. Připomněli nám 
Maxipsa Fíka a za krásné čtení dostali sladkou odměnu. 

Adaptační kurzy pro šesťáky
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Adventní prozpěvování
Přijďte si v pondělí 12. 12. 2022 poslechnout adventní 
i vánoční  písně v podání Pěveckého sboru Gymnázia 
Říčany pod vedením Ivany Remkové. Písně se rozez-
ní na schodech budovy školy (Komenského náměstí 
1/1280) od 18 hodin.
Pěvecký sbor taktéž spoluúčinkuje 4. 12. 2022 od 18 ho-
din na adventním koncertu v kostele sv. Prokopa v Čest-
licích.

Těšíme se na vás. Ivana Remková

Das Filmfest 
Dne 23. 10. se studenti němčiny z vyššího gymnázia vy-
dali na Filmový festival německých fi lmů do pražského 
kina Lucerna. Ve velkém promítacím sále jsme i s žáky 
dalších škol zhlédli fi lm Nahschuss (Střela zblízka). Film 
se odehrává v bývalé NDR a my jsme byli svědky příbě-
hu ústředního hrdiny pracujícího, zpočátku dobrovolně, 
pro německou Stasi. Ten je ale později odsouzen k trestu 
smrti za krádež tajných dokumentů pro plánované pře-
běhnutí na Západ. Jak již název napovídá, nedočkali jsme 
se šťastného konce.
Pro všechny to byl silný zážitek, přínosný nejen z jazyko-
vého, ale i z historického hlediska. Měli jsme tak možnost 
nahlédnout do doby totality, která je již pro nás tak vzdá-
lená, a lépe pochopit její fungování.

Za studenty němčiny z vyššího gymnázia 
Vilma Blumentritová, C4 

Spolupráce s Muzeem Říčany
Žáci prvního ročníku, sexty a seminaristé biologie ze sep-
timy a třetího ročníku měli možnost absolvovat program 
Muzea Říčany „Rostliny pod mikroskopem“. Ověřili si 
svoje znalosti z fyziologie i anatomie rostlin, zopakovali 
si principy hospodaření rostlin s vodou i jakými mecha-
nismy se vyrovnávají s jejím nadbytkem nebo nedostat-
kem. Součástí programu bylo i zhotovování mikroskopic-
kých preparátů, např. řezu kořene, stonku či pozorování 
trichomů a listů. Děkujeme lektorkám za skvěle připrave-
nou akci a budeme se těšit na další setkání.

Zatmění Slunce na Gyri
Dne 25. 10. jsme na Gyri pozorovali částečné zatmění 
Slunce. K pozorování jsme používali dvoje ochranné brý-
le, dva triedry a jeden hvězdářský dalekohled. Všechny 
pomůcky byly opatřeny ochrannou fólií, abychom si nepo-
škodili zrak sledováním Slunce. Pozorování začalo v 11:12, 
to bylo poprvé vidět „vykousnutí“ Slunce. Postupně při-
cházely zatmění sledovat jednotlivé třídy. Děj vyvrcholil 
v 12:17, kdy byla velikost zatmění největší, a to něco málo 
přes 40 %. Zatmění Slunce skončilo v 13:20 a tím i naše ob-
servace. Po celou dobu akce bylo polojasno, což sledování 
mírně komplikovalo, ale i tak jsme si ho užili. 

Ondřej Kukol a Tomáš Kohoutek, C2
     

Týden vědy AV ČR
Již tradičně je prvních sedm listopadových dní věnováno 
vědeckému festivalu, který zahrnuje přednášky, exkurze, 
workshopy, akce na různých pracovištích a mnohé další 
aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. 
Tak jako v minulých letech měli zejména studenti předma-
turitních a maturitních ročníků možnost seznámit se 
s výzkumem hlavně v oborech biologie, chemie, fyziky 
a medicíny. Se svými vyučujícími navštívili např. žáci sep-
timy Biotechnologický ústav BIOCEV ve Vestci, který je 
špičkovým pracovištěm pro rozvoj moderních technolo-
gií a biomedicíny. Seznámili se s vývojem léčebných a di-
agnostických postupů závažných onemocnění i možnými 
preventivními postupy nových léčebných prostředků. 
Žáci třetího ročníku navštívili Ústav organické chemie 
a biochemie ÚOCHB. Seminaristé biologie maturitních 
ročníků Ústav teoretické a aplikované mechaniky, kde se 
seznámili s principy a využitím mikrotomografi e. Zavítali 
také do Fyziologického ústavu. Velkým zážitkem pro žáky 
bylo zhotovení ultratenkých řezů mozku potkana, zjištění 
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receptorů bolesti a návštěva „komnaty J.E.Purkyněho“. 
Sextáni měli možnost navštívit Ústav experimentální 
medicíny, kde byl pro návštěvníky připraven velmi pěkný 
interaktivní program. 

Španělská kultura křížem krážem
V pondělí  7. listopadu se španělštináři z třetího ročníku 
vydali do Prahy na exkurzi „Španělská kultura křížem 
krážem“. Žákům byla představena španělská kultura 
„fl amenco”, měli možnost na vlastní oči vidět tanečnice 
fl amenca, které doprovázeli muzikanti hrající na tradič-
ní španělské nástroje, na kytaru nebo cajón. Žáci se také 
naučili základům fl amenca a ochutnali tradiční španělské 
jídlo tapas.
Exkurze u všech zúčastněných vzbudila pozitivní ohlasy.

          Zuzana Müllerová, Apolena Ponížilová, C3

H alloween
Halloween je svátek, který se slaví poslední říjnový den, 
tedy 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech 
svatých. Jedná se o původně keltský lidový svátek, který 
do naší kultury proniká stále víc a víc. No a proč ne. Je 
s ním totiž dost legrace a hlavně jeho tradice je mnohem 
starší než celé Spojené státy americké. Studenti i profeso-
ři byli vyzváni žákovskou samosprávou, aby do školy při-
šli v kostýmech. Masek chodilo po škole opravdu hodně 
a nebylo by vůbec jednoduché vybrat vítěze. Hlasování 
rozhodlo a letošními výherci se stali: kategorie jednotli-
vec: Jakub Kment (C4) - Jeff the Killer; Amálka Rejnko-
vá (V1) – Dýně; Matěj Kadeřábek (V5) - Walter White 
z Breaking Bad. V kategorii skupina: Scooby Doo (V5); 
Pivní lahve (V7); Kluci jako holky (C3).
Na předních příčkách kategorie profesoři se umístily: Mi-
lena Zámečníková – Sněhurka; Marta Větrovská – Čerti-
ce; Dagmar Řeháková a Zuzana Pokorná – Čarodějnice.
Vážíme si všech profesorů, kteří se nebáli se přestrojit.  
Všem výhercům gratulujeme! Tak zase příští rok!

    Vilma Blumentritová, C4
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Prosincové informace ze ZUŠ 
Říčany

Vážení rodiče, milé děti, vážení příznivci umělecké-
ho vzdělávání, po měsíci vás znovu zdravíme ze ří-
čanské ZUŠky a  jako vždy pro vás máme informace 
a pozvánky.

SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍM DIVADLEM
Spolupráce s Národním divadlem se nám nádherně 
rozjíždí. Taneční oddělení má za sebou již tři návštěvy 
tanečních představení. Nejmenší děti navštívily dílnu 
a představení Marná opatrnost ve Státní opeře a pro 
ty zralejší tanečníky jsme společně připravily návštěvu 
představení moderního tance BPM na Nové scéně. Spo-
lečně s dětmi z literárně dramatického oddělení (LDO) 
navštívili naši tanečníci představení Krajina těla v La-
terně magice. V prosinci přijde na řadu hudební obor. 
Na starší děti čeká dílna a představení opery Kouzelná 
fl étna ve Stavovském divadle a pro ty nejmenší pohád-
ková opera a dílnička Jeníček a Mařenka ve Státní opeře. 
Děti z LDO mají v plánu interaktivní hru v ND Divadlo 
hoří! a program Divadlo? Divadlo!, který je seznámí 
se zákulisím divadelního představení. A tanečníci mají 
v plánu ještě jedno představení CUBE v Laterně magice.
Taneční orchestr nás bude reprezentovat v Olomouci
Olomoucký kraj pořádá tři slavnostní koncerty při 
příležitosti předsednictví České republiky v radě  EU. 
Koncerty mají název „Hudba evropských národů“ 
a na koncertech se představí nejlepší dechové soubory 
a orchestry ZUŠ olomouckého kraje. Koncerty proběh-
nou v krásném sále Olomoucké filharmonie.
Taneční orchestr ZUŠ Říčany na tuto akci pozvala naše 
partnerská škola ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.

Těšíme se!

O ČEM VÁS BUDEME INFORMOVAT PŘÍŠTĚ?
Tak třeba o tom, jak dopadla středočeská klavírní sou-
těž Středočeské pianoforte, nebo o tom, jaký byl kon-
cert k svátku sv. Cecílie. Přineseme informace o tom, 
kde všude vstoupil soubor Mikeš a jak dopadla soutěž 
pěveckých sborů v Liberci.

Vaše ZUŠka 

NA CO VÁS ZVEME?
Na oblíbený Mikulášský koncert, 

v úterý 6. prosince od 17.30 v KC Labuť. 
Program bude pestrý, vezměte s sebou 

všechny děti a přijďte. Jako každým rokem 
čeká děti mikulášská nadílka.

Přijďte, těšíme se na vás.
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Pro Koloběh znamenal letošní rok 
i jednu velkou premiéru – pořádání 
jednodenních poznávacích zájezdů 
především pro seniory z oblasti 
Říčanska. Uskutečnili jsme deset 
výletů na různá místa naší krásné 
vlasti, navštívili jsme zámky, parky 
i muzea. Na tomto místě se sluší po-
děkovat především naší milé paní 
průvodkyni Ivě Dvořákové, která 
zajímavé cíle vybírá a o výletníky se 
cestou skvěle stará. Dopravu nám 
zajišťuje pan Jan Kupr z Doub-
ku, k němu míří naše poděkování 
za vstřícnost a ochotu a za bezpeč-
nou jízdu. Velký dík patří našemu 
sponzorovi, Městu Říčany. Jeho zá-
sluhou můžeme držet ceny zájezdů 
na přijatelné úrovni. A největší dík 
patří samozřejmě vám, našim vý-
letníkům! Již přibližně sto dvacet 
z vás se zúčastnilo některého ze 
zájezdů. 
Na příští rok jsme připravili sé-
rii dvanácti jednodenních zájezdů 

a jeden vícedenní rekondiční pobyt 
v Beskydech. A začínáme hned 18. 
ledna. Zavítáme do Pelhřimova, měs-
ta s krásným historickým centrem. 
Navštívíme Malé muzeum Bible. 
Prohlédneme si také Síň Lipských 
aneb První české MÚZYum. V bý-
valém zámku pánů z Říčan s nád-
herným freskovým sálem si pak pro-
hlédneme expozice Muzea Vysočiny, 
za příznivého počasí  se z vyhlídkové 
věže kostela sv. Bartoloměje podívá-
me na město Pelhřimov a jeho okolí 
i z ptačí perspektivy. Za zdolání 148 
schodů se pak odměníme něčím dob-
rým v Mléčném baru.
         

CENA VÝLETU: 
490,-Kč senioři/ 590.- ostatní

ODJEZD: 7:00 parkoviště u Penny   
PŘIHLÁŠKY: od úterý 6.prosince   

SMS 739 989 672   
e-mail info@kolobeh.cz  

nebo osobně u nás v obchůdku

Přejeme Vám krásné prožití vánoč-
ních svátků a do nového roku 2023 
hodně zdraví, pohody a dalších šťast-
ných kilometrů s Koloběhem! 

Martina Vavřincová
zástupkyně ředitelky

Advent 
Báry Kodetové

 V předvánočním čase byl v dáv-
ných dobách prostor na rozjí-

mání a zklidnění. V dnešní době 
to bývá naopak. Zkusme se 

tedy zastavit a na chvilku zavřít 
oči. Bára Kodetová pro Vás 

připravila večer plný rozjímání, 
něhy i humoru s písněmi Hany 
Zagorové, Hany Hegerové, Ra-

důzy, Martina Chodúra a mnoha 
dalších. A také vzpomíná na Vá-

noce s jejím tatínkem Jiřím 
Kodetem. Doprovází ji skvělý 
klavírista a skladatel Michal 

Worek.         
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Střípky z MASky
23. listopadu za-
sedla hodnotící 
komise k výbě-
ru přihlášených 

uchazečů o REGIONÁLNÍ ZNAČ-
KU ZÁPRAŽÍ ORIGINÁLNÍ PRO-
DUKT®.  Těší nás, že o značku je 
stále zájem a všichni nově přihlá-
šení zájemci nabídli kvalitní vý-
robky, kterým právem náleží znač-
ka Zápraží originální produkt® 
a rozšířili tak řady certifi kovaných 
držitelů tohoto nejen místního oce-
nění. Všechny regionální značky 
zastřešuje Asociace regionálních 
značek České republiky (ARZ) se 
sídlem v nedalekém Mukařově. 
Tato značka se uděluje výrobkům 
spotřebního charakteru, přírod-
ním, zemědělským produktům 
a uměleckým dílům, které splňují 
certifi kační kritéria. Jejím cílem je 
zviditelnit region Říčansko. Nákup 
místních výrobků také podporuje 
sounáležitost v regionu.

24. listopadu proběhlo tradiční Se-
tkání starostů v hotelu Zámek Berch-
told v Kunicích. MAS Říčansko, 
MAP Říčany a Ladův kraj seznámili 
starosty s novými možnostmi spolu-
práce v oblasti komunitní energeti-
ky, čerpání dotací na rozvoj regionu 
Říčansko nejen v oblasti školství, 
ale také zemědělství a pomoci míst-
ním spolkům např. hasičů. Všechny 
zmíněné možnosti podpory a spolu-
práce se jistě promítnou v regionu již 
v příštím roce formou nových projek-
tů a výzev.
Se značkou Zápraží originální pro-
dukt® je spojeno také pozvání na Vá-
noční jarmark v neděli 11. prosince 
od 14 hodin na Masarykově náměstí, 
na kterém si můžete zakoupit vý-
robky našich regionálních výrobců 
a udělat tak radost svým blízkým ori-
ginálním dárkem z místní produkce. 
Už teď se můžete těšit na vůni skoři-
ce z výborných medových perníčků 
od paní Radmily Bělinové z Mnicho-
vic (http://www.mnichovickeperni-
ky.cz/). Lipový čaj od paní Kateřiny 
Melíškové (https://www.stateksvo-

jetice.cz/). Levandulové panenky, 
krásné šperky a další výrobky, které 
udělají radost malým i velkým.
Celý kolektiv MAS Říčansko se s Vámi 
rád potká třetí Adventní neděli 18. pro-
since na Masarykově náměstí, kde spo-
lečně i s Vašimi dětmi vytvoříme oblíbe-
ný vánoční svícen z jablíček. U stánku 
pro Vás budeme mít připravený lipový 
čaj s medem, který zahřeje a pohla-
dí na duši a pro rodiče svařené víno, 
podle staré rodinné receptury. Přijďte si 
s námi zpříjemnit vánoční čas. Na akci 
spolupracujeme pod záštitou města 
Říčany a s Církví bratrskou. Těšíme se 
na příjemné předvánoční setkání.
Ochlazuje se, ale přesto nezoufejte! 
Doma na Vás čeká vánoční pohoda, 
kterou si můžete zpestřit tím, co nás 
o Vánocích všechny spojuje a to je 
láska k vánočním tradicím. Pečení 
vánočního cukroví, perníčky, plá-
polající svíčky, vůně svařeného vína 
s kořením neodmyslitelně k vánoč-
nímu období patří. Pojďme si společ-
ně s dětmi, ale i s rodiči či prarodiči 
užít společně strávené chvíle a hodit 

za hlavu všechny starosti. Vydejte se 
třeba na výlet zmrzlou, jiskřící nebo 
zasněženou Ladovskou krajinou 
rovně za nosem a užívejte si bezsta-
rostnosti, kterou nám vánoční čas 
přináší.
Nestihli jste si připravit originální 
dárky pro své blízké, zaměstnance či 
přátele. Neváhejte nás oslovit. I na-
dále platí nabídka originální košíků 
či balíčků od místních regionálních 
výrobců.
Přeji Vám za celý tým MAS Říčansko 
o.p.s. krásné Vánoce, držte je ve svém 
srdci jako jednu z radostí života.  

Lenka Babíčková

Recept na skvělé perníčky 
TĚSTO: ✶ 400 g hladké mouky
✶ 140 g cukr moučka ✶ 50 g 
másla ✶ 2 vejce ✶ 2 lžíce oprav-
du dobrého tekutého medu 
✶ 1 lžička jedlé sody ✶ 1 lžička 
dobrého perníkového koření (my 
používáme od firmy Sonnentor) 
Dále: ✶ 1 žloutek na potření 
po upečení, ještě horkých
perníčků. 

Můžete je mlsat kdykoliv, kdy 
na ně dostaneme chuť, jsou hned 
krásně měkké a tak voňavé. Zmizí 
dříve, než zazvoní štědrovečerní 
zvonek. A pokud Vám nezbyde čas 
na domácí pečení, podívejte se 
na stránku http://www.mnichovic-
keperniky.cz/galerie/vanoce, a vy-
berte si perníčky od paní Radmily 
Bělinové s regionální značkou Zá-
praží originální produkt®.
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Jméno, které se vrylo do naší krajiny 
Advent přináší shon, ale je to i doba, kdy je dobré tro-
chu zpomalit. Připomeňme si v tomto čase nejvýraznější 
uměleckou osobnost našeho malebného regionu - pana 
Josefa Ladu. V prosinci totiž uplyne od jeho narození už 
135 let.
„Ten kus země mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, 
byl celý můj život mým rájem, mou inspirací.“ 
Josef Lada se proslavil svým originálním „rukopisem“ 
nejen za humny Středočeského kraje, ale byl uznáván 
v celorepublikovém i světovém měřítku. Jeho pohádky 
a ilustrace znali např. až v Japonsku. 
Narodil se 17. prosince 1887 v Hrusicích v rodině ševce. 
Když mu byl rok, zranil se otcovým ševcovským nářadím 
a natrvalo oslepl na pravé oko. Důsledkem toho bylo 
jeho odlišné prostorové vnímání, kterým je zdůvodňo-
ván plochý charakter jeho obrázků.
Byl přeučený levák a ve škole jej bavily snad jen kresle-
ní a přírodopis. Ve 14 letech odešel do Prahy, aby se učil 
malířem pokojů a divadelních dekorací, obor ale nedo-
končil a vyučil se knihařem - zlatičem. V roce 1904 byl 
na třetí pokus přijat na Uměleckoprůmyslovou školu, 
ta mu ale nedovolila publikovat, a po půl roce ze studií 
odešel. 
Když mu bylo sedmnáct, otiskl časopis Máj jeho čtyři 
obrázky. Spolupracoval i s dalšími časopisy a brzy mu 
vyšla první knížka s autorskými ilustracemi - Pohádka 
o Honzíkovi a zlatovlasé Isole. Pravidelně publikoval 
v Humoristických listech a ve vídeňském satirickém ča-
sopise. Redigoval přílohu deníku České slovo. Vytvářel 
i scénografii a kostýmy k divadelním hrám a operám 
v Národním divadle (m.j. Strakonický dudák 1930). Byl 
výtvarníkem animovaného filmu Čert a Káča i hraného 
filmu Hrátky s čertem (1956).  Sdílel podnájem s Jaro-
slavem Haškem, jehož knihu o vojáku Švejkovi nezapo-
menutelně ilustroval. 
Jeho další tvorbu ovlivnilo přátelství s etnografem a po-
hádkářem Václavem Říhou. Knihy pro děti od Jarosla-
va Seifrta či Františka Hrubína si bez kreseb pana Lady 
nedokážeme představit. Kromě toho sám napsal řadu 
pohádek, např. Kocour Mikeš (1933) a O chytré kmotře 
lišce (1937). 
Ani dnes, v době moderních informačních technologií 
a rozdílného životního stylu, neupadá poselství tohoto 
malíře, ilustrátora, karikaturisty, scénografa a spiso-
vatele v zapomnění. Naopak, je tak osobité, že se stalo 
národním dědictvím, které uchovává stylizovaný obraz 
české vesnice. Ilustrace z kraje, který dnes nese jeho 
příjmení, a obrázky ze života a zvyků místních obyvatel 

maloval obzvláště za 2. světové války. Tehdejší režim mu 
totiž dovolil věnovat se pouze volné tvorbě. 
Jeho idylické zimní motivy se staly neoddělitelnou sou-
částí českých Vánoc. Je proto ironií osudu, že když měl 
Josef Lada, před Vánocemi v roce 1957 oslavit své 70. 
narozeniny, byla připravována rozsáhlá výstava na Slo-
vanském ostrově a snad všechny české noviny připravily 
rozhovory s tímto významným výtvarníkem, gratulace 
vystřídalo rozloučení. Josef Lada zemřel tři dny před 
svou sedmdesátkou, 14. prosince 1957. Pochován je 
na Olšanských hřbitovech.
Dcera Josefa Lady Alena byla také známou ilustrátor-
kou. V roce 1963 vydala knihu Můj táta Josef Lada. Ze-
mřela roku 1992.

Nechť je jejich dílo pro nás in-
spirací. Přejeme poklidné Váno-
ce a šťastný vstup do roku 2023! 
Za Dobrovolný svazek obcí La-
dův kraj 

Hanka Bolcková
 www.laduv-kraj.cz, facebook.

com/laduvkraj, instagram.
com/laduvkraj

Recept na podzimní splíny  

MIKROREGION

LADŮV KRAJLADŮV KRAJ
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Sklepy říčanských domů: U Přerostů
V novém seriálu vám ukazujeme 
říčanskou historii z doslova jiného 
pohledu. Nahlížíme v něm totiž do ří-
čanských sklepů, starých domů a na-
vštěvujeme jejich dávné obyvatele. 

Tentokrát se vydejme do domu čp. 5 
na Masarykově náměstí. Dnes v něm 
najdeme prodejnu zdravé výživy a ma-
lou pekárnu. Dům, který zaujme svý-
mi krásnými výlohami, předsazenými 
velmi vkusně před samotnou fasádu, 
je po celých Říčanech znám jako dům 
U Přerostů. Tato rodina dům doslova 
proslavila. Od začátku 20. století, přes-
něji v roce 1911, zde začali pracovat 
a bydlet Aloisie a Antonín Přerostovi, 
kteří podnikali v krejčovském oboru. 
V roce 1912 si po vybourání příček 
mezi původními místnostmi Přerostovi 
zařídili obchodní prostory. Současně 
přistavěli část domu směrem do dvora 
(rozšíření o tři místnosti) a došlo také 
ke zřízení výlohy na náměstí. 
Nájemci, obyvatelé a majitelé domu 
podle matrik a rešerší Gustava Trnky: 
V roce 1868 dům vlastnil JUDr. Jan Pro-
koš s manželkou Marií. V roce 1894 zde 
měla svatbu Milada Prokošová, dcera 
císařského rady Dr. Jana Prokoše, c. k. 
notáře. V roce 1905 dům zdědili Zdeňka 
Šátková a Milada Lhotová, od kterých 
dům v roce 1911 zakoupila Aloisie Pře-
rostová. Při zakoupení domu zde bydleli 
nájemníci JUDr. Karel Teršíp a knihař 
Josef Škába.
Popis sklepa: Nejhodnotnější část skle-
pů patrně stála již v 19. století. Pozor-
nost si zaslouží nika s klenbou pode-
přenou sloupkem. Sloupek by mohl být 
do prostoru osazen druhotně (o jeho 
případném původním umístění se nic 
neví). Svislé nosné konstrukce zdiva 
jsou kombinace kamene a cihel. Příjem-
ným překvapením jsou dveře s dochova-
nou reklamou: Aloisie Přerostová mod-
ní síň pro dámy a dívky.

Martin Škába ve spolupráci 
s Muzeem Říčany

Fotografie do mu s výlohami naplněnými zbožím z doby první republiky

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. 

Ve sklepě si zaslouží pozornost nika s klenbou, která je podepřená sloupkem (vpravo)

Dveře s reklamou na podnik Aloisie Přerostové
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Vzpomínka 
Dne 4. 12. 2022 uplyne 
31 let od úmrtí pana Zdeňka 
Strejčka a 31. 12. 2022 uply-
ne rok od úmrtí pana Václava 
Strejčka.

S láskou vzpomínají rodiny 
Strejčkova, Šmídova 

a Marešova

Dne 15. listopadu v Říčanech odstar-
toval pilotní projekt na zlepšení bez-
pečnosti ve tmě a také v podmínkách 
se sníženou viditelností. Za projek-
tem stojí česká fi rma. Celý projekt je 
o světelné technologii SUNFIBRE® 
Wearable Active Lighting. Je to uni-
kátní český patentovaný systém sví-
cení z optických vláken, který zvyšuje 
viditelnost až na vzdálenost 3 km. 
Technologie má neomezenou škálu 
využití. Na projekt využíváme světlené 
vesty, ve kterých je technologie pou-
žita. Do 15. prosince je při vhodných 
situacích budou nosit policisté a dob-
rovolní hasiči. Určitě také nepřehléd-
neme pracovníky technických služeb či 
naše nejmenší děti z vybraných mateř-
ských škol. Smyslem technologie je za-
jistit bezpečnost lidí, kteří se pohybují 
v okolí cest. Když už z dálky někoho 
vidíme, můžeme jako řidiči včas zare-

agovat. O této proble-
matice a bezpečnosti 
na silnici jsme slyšeli 
detailně na besedě 
v Husově knihovně. 
Konala se 24. listopa-
du. Společně s Měst-
skou policií i PČR jsme ho-
vořili o bezpečnosti na kole a jak 
se chovat jako chodec. Každý jsme se 
určitě setkali s neviditelným cyklistou 
nebo neosvětleným chodcem, který se 
vrací večer po cestě domů. Projektem 
„Vidíme Vás, Říčany!“ chceme na tuto 
problematiku nejen upozornit, ale tře-
ba rovnou přinést řešení. 
Výzva pro Vás: „Dívejte se více kolem 
sebe a dejte nám zpětnou vazbu. Ověř-
me, jestli jsou lidé, vybaveni svítícími 
světlovody, lépe vidět. A jestli díky 
tomu se mohou cítit bezpečněji nejen 
oni sami, ale také my, řidiči. Nazý-

váme to společenskou 
zodpovědností. Buďme 
vidět!
Pokud i Vás láká si 
vestu vyzkoušet, až 

do 15.12. máte možnost 
navštívit Oddělení pro děti 

Husovy knihovny anebo také 
CykloSport Říčany. Tam Vám vestu 

půjčíme. Prosím ověřte si jejich oteví-
rací hodiny. Mějte připraveno 300 Kč 
na zálohu, kterou po vrácení vesty 
vrátíme. 
Děkujeme za Vaše zapojení. Prosím, 
sdílejte s námi Vaše zkušenosti 
ricany@sunfi bre.com
Další podrob-
nosti o projektu 
a technologii si 
můžete najít na 
www.vidimeva-
sricany.cz 

Vidíme Vás, Říčany!

Podzim U bobeše
Podzim v naší firmě se 
nese ve znamení dokončo-
vání zahradnických prací, 
a to závěrečnou údržbou 
ploch a přípravou na zimní 
období. Jedinou činností, 
kterou naši zaměstnanci 

provádějí celoročně, je úklid ploch v okolí Mlýn-
ského rybníka a v Pohodovém údolí. Již od 1. 
10. jsme opět začali přijímat vosk na zpracování 
a výrobu včelích mezistěn. A tak včelaři již mohou 
v naší provozní době nosit vosk, pokud chtějí 
mít mezistěny z vlastního vosku. Naší snahou je 
zachovat tzv. uzavřený koloběh vosku. Dále je 
v plánu výroba rámečků do úlů a další drobné 
rukodělné práce. 

Jana Machová, U Bobeše, z. ú.

Rybářské povolenky již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny 
prodeje povolenek k lovu ryb pro 
rok 2023. Prodej bude probíhat 
v níže uvedených dnech v rybář-
ské klubovně u Marvánku, ulice 
Řípská 1700/13, Říčany, a to 
vždy v sobotu od 8 do 12 hodin
17. prosince 2022,  7. a 21. ledna 
2023,  11. února 2023, 11. břez-
na 2023, 15 a 29. dubna 2023 

Více na www.crsricany.webno-
de.cz nebo ve vývěsce na Masa-
rykově náměstí. 

Do nového roku přejeme mnoho 
zdraví, krásné úlovky a pohodově 
strávené chvíle u vody. 

Petrův zdar Pavel Novák, 
předseda MO Říčany
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V pátek 4. 11. 2022 se 
konala veřejná volební 
schůze, na které obyvatelé 
Strašína volili nový osadní 
výbor. Na shromáždění do-
razil i pan starosta David 
Michalička, který předal 
děkovné pamětní listy kon-
čícím členům osadního vý-
boru. Po pěti volebních ob-
dobích se rozhodl skončit 
předseda, pan Tomáš Ne-
jedlý. Patří mu velké díky 
za práci pro obec, stejně 
jako končícímu místopřed-
sedovi, panu Ivanovi Přívě-
tivému a končící pokladní, 
paní Ivaně Svetlíkové.

O práci v nadcházejícím 
volebním období se uchá-
zelo 12 kandidátů, kteří se 
na schůzi krátce prezento-
vali přítomným občanům. 
Do nového osadního výboru 
bylo zvoleno sedm členů: 

Volby do osadního výboru Strašín

Dominik Landkam-
mer – navržen jako 
předseda osadního 
výboru
Helena Lacino-
vá – navržena jako 
místopředsedkyně
Lenka Berková – na-
vržena jako pokladní

Jako členové byli 
zvoleni:

● Kamil Dunaj

● Michal Razga

● Jiří Smitka

● Roman Vyhnis

aquapalace.cz

ADVENTNÍ 
VÍKENDY
SE SKUPINOU ČEZ

PLNÉ ZÁBAVY I POHODY
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REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka 
pro Říčany a okolí

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

Otázka: Dobrý den, existuje nějaké pravidlo, že při prode-
ji nemovitosti má přednost zájemce, který byl na prohlídce 
jako první? Stalo se nám, že přestože jsme byli na první 
zájemci a chtěli jsme byt koupit, makléř dal přednost 
někomu jinému.     Ondřej K.

Odpověď: Žádné pravidlo o přednosti zájemců podle po-
řadí na prohlídce neexistuje. Realitní makléř, který pra-
cuje pro prodávajícího a má s ním smlouvu, musí hájit 
zájmy prodávajícího. Pokud je více zájemců o koupi, do-
stane zpravidla přednost ten, kdo nabídne lepší podmín-

ky prodávajícímu. To nemusí být vždy jen vyšší cena, ale 
také způsob fi nancování, rychlost zaplacení kupní ceny, 
jak moc pospíchá na předání nemovitosti po prodeji nebo 
něco jiného, co je pro prodávajícího důležité.

Otázka: Dobrý den, při prodeji naší nemovitosti kupující 
během převodu zemřel. Je převod nemovitosti platný?     
    Helena K.

Odpověď: Dobrý den, pokud kupující zemřel až po podpi-
su kupní smlouvy a po podání návrhu na vklad na katas-
tr, tak ano. Účinky vkladu nastávají zpětně ke dni podání 
návrhu na vklad. Jakmile  katastrální úřad vklad povolí, 
stane se zemřelý kupující vlastníkem nemovitosti (zpětně 
ke dni, kdy návrh došel příslušnému katastrálnímu úřa-
du) a nemovitost se stane součástí jeho pozůstalosti, která 
bude projednána v dědickém řízení.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat 
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 
nebo dotazy volejte na tel. č.:  606 792 574

in
ze

rc
e
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Jako fi rma, která zde v Říčanech již více než 30 let pů-
sobí, jsme se velmi rádi připojili k iniciativě skupiny 
KIRCHHOFF Gruppe, jejíž součástí naše fi rma je.
Touto iniciativou bylo zasazení 1785 stromků jako sym-
bolika k datu, ve kterém byla skupina Kirchhoff založena.
V dnešní době má fi rma ZOELLER SYSTEMS téměř 
300 zaměstnanců a neustále roste. Věnujeme se, stejně 
jako mateřská fi rma, výrobě mechanismů pro zvedání 
a vyklápění nádob na komunální i průmyslový odpad – 
u nás známých pod označením vyklápěče. Tyto mecha-
nismy jsou montovány na různé druhy vozidel sloužících 
k odvozu odpadů.
Druhou listopadovou sobotu se sešli naši zaměstnanci 
a jejich rodiny v říčanském lese poblíž workoutového hřiš-
tě u Olivovny a za vydatné podpory sluníčka a dobré nála-
dy jsme všechny stromky zasadili!
Děkujeme tímto městu Říčany, které nám s akcí velmi 
pomohlo a poskytlo vhodný prostor a odbornou pomoc 
s výběrem stromků. Speciální díky patří paní Ing. Zelené 
a panu Ing. Dvořákovi.
Věříme, že i takový krok je důležitý pro ochranu životního 
prostředí a nebráníme se další podobné akci s cílem udělat 
z Říčan město pro ještě lepší život.

Zaměstnanci ZOELLER SYSTEMS 
vysadili u Olivovny stromky
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Mistrovství světa 
v hlavní ktg. dív-
čích formacích 
rokenrolu (nad 

15 let) se konalo ve francouzském 
Lyonu. Naše formace „Madonna 
Ladies“ se na něj nominovala za ČR 
z první pozice.   V druhém největším 
městě Francie jsme pobývali od de-
sátého do třináctého listopadu. Naše 
formace se mohla zúčastnit i díky 
mimořádné podpoře Rady města Ří-
čany. Děkujeme! 
Výsledkově naše dívky nedopadly vů-
bec špatně. Získali jsme krásné 9.mís-
to, což je v současné době velké vyrov-
nanosti světových týmů úspěchem. 
Možná jsme sice čekali i lepší pozici, 
ale co by za to dali jiní, kdyby se na MS 
alespoň nominovali. Už nyní se ale tě-
šíme na další MS, které se koná příští 
rok v maďarské Budapešti

     

Chtěli bychom pochválit celý taneční 
tým za příkladnou reprezentaci. A to 
nejen na parketu. Letištní přestupy, hle-
dání TGV, dopravy místní dopravou atd. 
jsme zvládli, domníváme se, bravurně. 

Velké díky letí samozřejmě i za podporu 
rodičů, kteří se objevili v hledišti. romě 
samotného šampionátu si odnášíme 
i spoustu dalších zážitků. Letadlo do/z 
Paříže, rychlovlak TGV do/z Lyonu, či 
třeba prohlídku katedrály Notre Dame. 
Někteří z nás se poddali i tamní gastro-
nomické šikovnosti. 
Za nás trenéry bychom chtěli veřejně 
poděkovat celému týmu a všem sdělit, 
že za 20 let jsme v TŠ Twist Říčany 
snad neměli tak moc soudržný, sluš-
ný a kompaktní tým, holky děkujeme, 
jsme na vás hrdí!

Jiří a Zuzana Boháčkovi

PS: Koncem listopadu – po uzávěrce 
tohoto vydání -  soutěžíme na Mistrov-
ství ČR formací a začátkem prosince 
čeká na naše mladé juniorky z formace 
Madonna (do 15 let) světový šampio-
nát v Praze, ale o tom až příště. 

TŠ TWIST ve světové TOP 10

Stolní tenisté hráli za oceánem
V letošní sezóně máme v soutěžích 
dospělých dohromady sedm družstev. 
Pokud se porovnáme s dalšími kluby 
ve Středočeském kraji, tak velikost-
ně a i výsledkově patříme ke špičce 
v regionu. „Áčko“ je po dlouhé době 
zpět ve třetí lize a nevede si vůbec 
špatně. Před polovinou sezóny jsme 
uprostřed tabulky, kdy jsme napří-
klad vyhráli s dosud neporaženým 
Hradcem Králové. Jinak jde o velmi 
vyrovnanou soutěž a dokázali jsme, 
že můžeme hrát s každým. „Béčko“ 
v rámci krajského přeboru druhé třídy 
atakuje pozice o play-off na možnost 
postupu výše. V okresních soutěžích 
máme také široké zastoupení od C 
do G a jsme rádi, že mládež zde může 
sbírat zkušenosti.
Každoročně se snažíme v rámci klubu 
stolního tenisu absolvovat přátelský 
zápas v zahraničí. Letošní pozvánka 
z mexického Cancúnu byla zatím nej-
větší výzvou. Již od května jsme pláno-
vali program, abychom v říjnu vyrazili 
nejen za zápasem, ale také podívat se 
po okolí, tedy na poloostrov Yucatan 
u Karibského moře. Ovšem v létě nás 

citelně zasáhla zpráva, že se srdce 
zastavilo našemu dlouholetému čle-
novi Karlu Šancovi. Přitom on se tak 
těšil a vždy si naše zahraniční zájezdy 
užíval. I tak doufám, že sledoval naši 
skupinu devíti hráčů odněkud shora, 
když jsme na konci října vyrazili přes 
oceán do Karibiku. Přivítalo nás teplé 
počasí a hned druhý den po příletu byl 
na programu přátelský zápas v trénin-
kovém středisku v Cancúnu. 
Toto město má již téměř milion obyva-
tel a my jsme netušili, jaká bude úro-
veň místních hráčů. Když jsme viděli 
u přípravy zápasu samotný trénink 
domácích, bylo jasné, že nepůjde o nic 
jednoduchého. Výběr nejlepších hrá-
čů z tohoto velkoměsta byl skutečně 

nad naše síly. V rámci utkání nastou-
pila proti sobě A i B mužstva na každé 
straně. V celkové bilanci nakonec do-
mácí zvítězili 16:8 a potvrdili kvalitu 
jejich mladých hráčů. Určitě jsme byli 
rádi za tuto zkušenost a ověřili jsme si, 
že porazit Mexičana není až tak jedno-
duché.
Další dny jsme věnovali poznávání 
okolí, včetně architektury původních 
obyvatel Mexika, jako jsou například 
pyramidy. Také byla možnost zajet 
do džungle a koupání v přírodním 
kanálu mezi jezery Sian Kaan. Co jen 
tak není ve světě k vidění, jsou jesky-
ně, tzv. cenoty (vstupy do jeskynních 
systémů), kde je možnost koupání, 
protože teplota vody to zde umožňu-
je (je částečně propojena s mořem). 
Také jezero Bacalar stojí za návštěvu 
pro svoji průzračnou vodu, stejně tak 
pěkné pláže u moře v Tulumu nebo 
Akumalu. Obrovskou výhodou byl 
průvodce Zděněk Dušek, který má 
z této lokality velké zkušenosti. 

Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist z.s.
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Ze sportu

Klub šachist  í any 1925
www.sachyricany.cz

Mistrovství Čech mládeže do 16 let
Šachová Škola Pat a Mat uspořádala z pověření Šachové-
ho svazu České republiky ve dnech od 22. do 29. 10. 2022 
v Harrachově mistrovství Čech mládeže do 16 let.
V mistrovských soutěžích se utkalo 219 hráčů a hráček, 
dalších 70 hráčů se pak zúčastnilo doprovodných turnajů. 
Středočeské centrum mládeže podpořilo celkem šest trené-
rů v čele s hlavním trenérem Stanislavem Stárkem.
Hrálo se ve třech kategoriích a týdenní boje za šachovni-
cí byly motivovány postupy na březnové MČR. Říčanská 
výprava byla nejpočetnější, čítala 16 hráčů. Středočeský 
kraj v Harrachově reprezentovalo 48 hráčů.  I když jsme se 
na MČ poctivě připravovali v rámci tréninkového kempu 
podpořeného SCM týden před akcí, šance na zisk medailí 
byla letos malá. Pouze děvčata z Lysé n/L. v kategorii H 14 
získala stříbrnou a bronzovou medaili. 
Říčany nezískaly v kategorii chlapců ani jeden postup 
na MČR. Lépe na tom nebyly ani ostatní kraje – Lysá n/L. 
získala dva postupy a Kralupy jeden postup.
Nejvýraznější postavou se tak stal nakonec jen S. Stárek, 

který byl aktivní nejenom při přípravě, ale reprezentoval 
české trenéry na doprovodné simultánce a přednáškách. 

Sportovní centrum mládeže v šachu 
podporuje Středočeský kraj.

Regionální žákovská liga se koná v sobotu 17. 12. v sále 
KC Labuť od 9.00 hod. pro mládež nar. 2008 a mladší. Zú-
častnit se mohou i neregistrovaní s bydlištěm v okolí Říčan 
a okresu Benešov. 
Akce je fi nančně podpořena grantem města Říčany. 

Vánoční bleskový turnaj pro veřejnost
Zveme všechny zájemce o šachovou hru na turnaj v bles-
kové hře (5 minut na partii). Turnaj se hraje v KC Labuť 
v pátek 29. 12. od 18.00 hod. Startovné je libovolná částka 
počínaje 50 Kč. Zúčastnit se mohou i neregistrovaní hráči.
Krásné vánoční svátky a především hodně zdraví do roku 
2023 přeje KŠ Říčany 1925.

Jaroslav Říha 
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Dračí vánoční přání
Zdá se nám, ja-
koby florbalová 
sezóna před chví-

lí začala, ale přitom jsou již téměř 
Vánoce. S dosavadním průběhem 
sezóny můžeme být spokojeni. Oba 
mužské týmy dominují svým li-
gám, mužské béčko dokonce ještě 
letos neokusilo hořkost porážky. 
Dračí mládežnické celky se nachá-
zejí na předních příčkách tabulek 
a všichni se neustále posouvají 
a baví florbalem. Máme nové krás-
né dresy a podařilo se nám vytvo-
řit parádní edici fanouškovských 
předmětů, které jsou k nahlédnutí 
na našich webových stránkách flor-
baldraci.cz v záložce Eshop.

Do druhé půlky sezóny přesto 
máme pár přání, o která bychom 
se s vámi v čase vánočním rádi po-
dělili. Přejeme si, aby nás florbal 
stále bavil, aby všem přinášel radost 
a naši hráči chodili na tréninky se 
stejným nadšením jako doposud. 
Doufáme, že fanouškovská podpo-

ra našich týmů bude přinejmenším 
stejná jako v dosavadním průběhu 
sezony. Chtěli bychom přivítat více 
nových spoluhráčů do našich mlá-
dežnických kategorií. A naše největ-
ší přání? Rádi bychom hráli domácí 
zápasy starších kategorií přímo 
v Říčanech a ne v azylových halách 

v širokém okolí. Přejeme všem krás-
né vánoční svátky a fanoušky mlá-
dežnického florbalu zveme na naše 
adventní turnaje 4., 11. a 17. pro-
since v MSH.

Za klub FBC Draci Říčany 
Tomáš Tichý
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Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj

Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI
Dvě fi nále pro ragbisty 
Mountfi eldu
Do podzimního Poháru ragby XV 
postavily Říčany hned dva týmy a oba 
se ve svých skupinách probojovaly 
až do závěrečného fi nále. V nejvyšší 
skupině A se první tým Říčan probil 
do utkání o trofej přes Tatru Smíchov, 
kterou v semifi nále porazil doma 
31:3 a uspěl i v odvetě hrané v Praze 
po výsledku 30:17 pro Říčany. Ve fi -
nále čeká Mountfi eld pražská Sparta.
Ve skupině B se říčanský rezervní 
tým doplněný několika hráči týmu 
ARC Iuridica Praha utkal s Vyškovem 
a po překvapivě vysoké domácí výhře 
48:0 cestoval do Vyškova s výrazným 
náskokem. Moravané doma zabrali 
a vyválčili výhru 21:17, výrazně lepší 
skóre ale posunulo do fi nále říčanské 
ragbisty, kteří se utkají se Slavií Praha.

ŽENY
Neuvěřitelná smůla českých 
reprezentantek
Říčanské ragbistky Věra Gärtnerová, 
Alžběta Sůsová a Renata Frýdlová 
zažily v dresu národního týmu České 
republiky smolný zápas seriálu Mis-
trovství Evropy divize Trophy proti 
Německu. V poslední minutě utkání 
hraného v německém Hürthu Češky 
vedly a měly míč pod kontrolou, bo-
hužel se jim nepodařilo míč odstě-
hovat do autu a Němky v 83. minutě 
stav utkání otočily na závěrečných 
12:10.
„Závěrečný kop byl smolný. Hráčky 

říkaly, že rozhodčí jim ukázala čas 
na hodinkách a mělo se hrát ještě 
přes minutu. V dobré víře se chtěly 
dostat dál od nás, bohužel mlýn i ro-
zehrávka nebyly dobré. Špatný odkop 
zpečetil velkou dávku chyb, kterou 
jsme se potrestali nejvíc, jak jsme 
mohli,“ hodnotil zápas kouč repre-
zentace žen Petr Pořízek.

CENTRUM MLÁDEŽE
Shrnutí podzimních soutěží mládeže
V listopadu skončily podzimní ragby-
ové soutěže mládeže. Říčany se pre-
zentovaly ve všech kategoriích, vý-
sledky si pojďme nyní shrnout.
Junioři sehráli šest utkání, třikrát 
zvítězili a ve stejném počtu zápasů 
na své soupeře nestačili. Dvakrát byl 
nad jejich síly společný tým brněn-
ských týmů Bystrce a Dragonu a jed-
nou tým Tatry Smíchov.
Kadeti, čili hráči do 16 let, zazname-
nali výbornou bilanci. Porazili Slavii, 
Bystrc, Spartu a Petrovice, nestačili 
pouze na Tatru na jejím hřišti.
Starší žáci (kategorie do 14 let) rov-
něž podlehli na podzim skvěle dispo-
nované Tatře Smíchov, v ostatních 
čtyřech utkáních však zvítězili.
Dívky v kategoriích do 15 a 17 let se-
hrály na podzim čtyři turnaje. Říčan-
ský Mountfi eld je jedním z průkopní-
ků dívčího ragby, které zaznamenává 
dlouhodobý trend růstu.

 

DĚTI
Říčanské týmy uspěly v Itálii
Říčanské děti kategorií do 7, 9, 11 
a 13 let se zúčastnily tradičního tur-
naje v italské Viadaně a české ragby 
reprezentovaly nejlepším možným 
způsobem. Výběr do 7 let po tuhých 
bojích ovládl celý turnaj, stejně se da-
řilo i našim nadějím do 9 let. V kate-
gorii do 11 let dokonce říčanští nedo-
volili svým soupeřům položit jedinou 
pětku a bez porážky prošli vítězně ce-
lým turnajem. Nejstarší výběr do 13 
let sehrál velmi těžké zápasy proti Vi-
adaně, Milanu a Carpi, po porážkách 
v úvodních dvou zápasech a remíze 
s Carpi se musel spokojit se třetím 
místem.
Výjezdy na zahraniční turnaje jsou 
tradiční a důležitou součástí rozvojo-
vého programu našeho klubu. Kromě 
mezinárodní sportovní konfrontace 
nabízejí našim dětem i kulturní a spo-
lečenské zážitky.
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Jan Kučera po semifinálové bitvě s Tatrou

Říčanské ragbistky v národním týmu - zleva 
Frýdlová, Sůsová, Gärtnerová

Momentka z turnaje dívek v Olomouci

Ragby spojuje

Mediální komise RC Mountfield Říčany
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Město Říčany se opět stalo hostitelem 
nejvyšší české soutěže Taekwon-Do. 
Otevřené mistrovství české republiky 
proběhlo 13. listopadu 2022 v kultur-
ním a sportovním centru Na Fialce. 
Pořadatelem byla Škola Taekwon-Do 
Říčany ve spolupráci s Českou fede-
rací Taekwon-Do ITF. Soutěž zahájil 
prezident České federace Taekwon-
-Do ITF Vladimír Machota 7. Dan 
v 10,00. Letošního ročníku se zúčast-
nilo 180 sportovců z České republi-
ky, Slovenska, Maďarska, Slovinska 
a Rakouska. Mistrovství probíhalo 
ve všech ofi ciálních disciplínách sou-
těžního Taekwon-Do a to ve sportov-
ním zápasu, cvičení sestav, speciál-

ních technikách, silovém přerážení, 
modelovém sparingu a ve cvičení 
sestav týmů. Tituly mistrů republiky 
pro rok 2022 v kategorii žáků vybo-
jovali Viktor Vacek a Ondřej Hanuš 
ve sportovním zápasu. V kategorii 
juniorů se mistrem republiky stal Jan 
Kundračík ve cvičení sestav. V nejvyš-
ší seniorské kategorii sestav 3. – 6. 
Dan titul a zlato pro naše město vybo-
joval Marek Jankovský 3. Dan, který 
ve fi nále porazil reprezentanta z Ma-
ďarska Petera Szasze 6. Dan. Tituly 
vicemistrů České republiky vybojova-
li v sestavách Viktor Vacek, Denis Va-
rakhovba, Sára Meskařová . Ve spor-
tovním zápasu juniorů si pro stříbro 

došel Jan Kundračík a v seniorkách 
Eliška Rega. Bronzové medaile získa-
li v sestavách Marek Vacek, Barbora 
Karasová, Johana Kvasničková, Nika 
Varakhovba, Barbora Chlupová, 
Anna Varakhovba, Sebastián Vitá-
sek, Matyáš Nedeliak, který vybojo-
val bronz i v kategorii sportovního 
zápasu. Akce proběhla za podpory 
města Říčany, Středočeského kra-
je a partnerů Školy Taekwon-Do 
Říčany pekařství Frydrych, Pivo-
varská restaurace Uhřiněves, au-
todoprava Jirásek, Motors Lenner, 
firma Braun sportovní poháry, Su-
per 2001 s.r.o., hotel Pavilon, hotel 
Oáza a hotel Pratol.

Otevřené mistrovství České republiky 2022
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Rok 2022 se chýlí ke svému konci, pro 
naši akademii byl velmi úspěšný a v lec-
čems zlomový. Podařilo se nám rozjet 
kroužky a tréninky v nových sportech 
i dalších volnočasových aktivitách. 
V naší nabídce tak nyní najdete i desko-
vé hry, čtenářský klub nebo dramaťák. 
Ze sportů kromě fl orbalu a fotbalu na-
bízíme i basketbal, volejbal, lezení nebo 
šipky. Ne ve všech lokalitách zatím na-
bízíme všechny kroužky, postupně se 
ale rozšiřujeme a v budoucnu chceme 
v každém místě, kde působíme, nabíd-
nout co nejširší paletu volnočasových 
aktivit. Postupně pronikáme také do no-
vých oblastí, letos jsme rozjeli kroužky 
ve Strančicích, na nových pražských 
školách, ale i ve vzdáleném Liberci.
Nic z toho by ale nebylo možné bez 
vaší podpory a důvěry. Děkujeme všem 
rodičům, kteří si vybrali naše kroužky 

a každý týden nám svěřují své ratolesti, 
děkujeme starostům za podporu v je-
jich obcích, děkujeme ředitelům škol 
za důvěru a prostory a v neposlední řadě 
všem našim členům, holkám a klukům, 
kteří s námi chodí každý týden trénovat, 
trávit svůj volný čas a vytváří spolu s tre-
néry přátelskou atmosféru. Děkujeme! 
Kompletní přehled kroužků, do kterých 
je pořád možné se hlásit, naleznete 
na https://funacademy.cz/krouzky/.
I v předvánočním čase připravujeme 

další akce. Už 18. 12. proběhne vánoční 
fl orbalový turnaj. Bude plný radosti ze 
sportu, tvrdých, ale férových soubojů 
i slavnostní předvánoční nálady. Při-
hlašovat se je možné na webu https://
funacademy.cz/. Zároveň chystáme 
jarní i letní kempy. Kromě tradičních 
sportovních příměstských Academy 
Campů nabídneme letos i nesportovní 
Fun Camp. Zároveň chceme dát všem 
možnost zúčastnit se více tréninků týd-
ně, proto jsme pro místa, kde probíhá 
jen jeden trénink týdně, vytipovali loka-
lity, které jsou nedaleko a kam je možné 
dojíždět na druhý trénink. Více infor-
mací o možnostech trénování zjistíte 
u jednotlivých trenérů. 
Závěrem nám dovolte popřát vám vese-
lé Vánoce a šťastný nový rok. Těšíme se 
na další společná setkání. 

Váš tým Sport a Fun Academy

Sport Academy má za sebou další úspěšný 
rok, i díky vám
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V něčem tradiční, v něčem výjimeč-
ný.  Výjimečný už jen v tom, že byl 
jubilejní čtyřicátý, ale hlavně v tom, že 
nás organizátory překvapilo nebývale 
velké množství závodníků v dětských 
kategoriích, hlavně nejmladších. Vy-
padá to, že není vše tak špatné, jak 
se mnohde tvrdí. Na druhou stranu 
přišlo o něco méně dospělých. Vysvět-
lujeme to „konkurencí“ Klánovického 
půlmaratonu. 
Přesto si myslím, že pořádání podob-
ných regionálních závodů má stále 
smysl a snažím přesvědčit běhající 
veřejnost, že „běhání není jen o (půl)
maratonu“, ale naopak příjemně 
se provětrat a dostatečně se unavit 
je vhodnější na kratších distancích 
a v přírodě. Dalším aspektem pro po-
řádání jsou dětské závody. U nás nejde 
o pouhé proběhnutí určité vzdálenos-
ti, ale o opravdový závod, kde spolu 
přímo soupeří děti stejného věku. To 
podněcuje jejich soutěživost. Odmě-
nou všem dětem v cíli je kromě potles-
ku přihlížejících také tradičně perník. 
Při vyhlášení zveme na stupně vítězů 
vždy pět nejlepších v každé kategorii.

Při naší akci vypisujeme 10 dětských 
věkových kategorií a 8 dospělých.
Po loňských zkušenostech jsme závod 
přesunuli z tradiční soboty na neděli. 
Většině přítomných tento přesun vy-
hovoval. Závod se konal za příjemné-
ho podzimního počasí.
Měření byl prováděno čipovou meto-
dou u všech kategorií.
Žádný závod by se ale nemohl konat 
bez dobrovolné pomoci členů pořáda-
jícího klubu, kamarádů a rodinných 
příslušníků. Jim patří velký dík. Po-
děkování míří také místním, ale nejen 
místním podnikatelům za dlouhodo-

bou podporu a v neposlední řadě měs-
tu Říčany. Seznam podporovatelů je 
uveden na webových stránkách klubu. 
Výsledky i všech předcházejících roč-
níků je možno nalézt rovněž na našich 
stránkách. www.riceny.cz/org/bezec-
kyklub. 
Závěrem zvu všechny zájemce o běh 
na další ročník, který již začínáme při-
pravovat v termínu 15. 10. 2023. 
Mezi tím se ale můžete zúčastnit dal-
ších závodů v okolí, které jsou stejně 
jako Lesní běh součástí Poháru Lado-
va kraje. Souhrnné informace jsou na: 
www.laduvkraj.cz.

Jaký byl 40. ročník Lesního běhu?
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Mistrovský závěr roku
 Kdo sleduje náš facebook, už o ná-
sledujících úspěších četl. Tomu, kdo 
nečetl, se ještě musíme pochlubit.

Poslední říjnový víkend byl ve znamení několika sou-
těžních klání. V sobotu 29. 10. se naše pro am tanečnice 
Janina Vladarzová se svým profesionálním partnerem 
Igorem Henzélym stala mistryní republiky v tanci salsa 
na Mistrovství ČR Pro Am, které probíhalo v pražském 
sále Lucerna. V neděli 30. 10. se soutěžilo v Clarion Ho-
telu v Praze, odkud z Mistrovství ČR v ParaDance, neboli 
tanec na vozíku, dovezli mistrovský titul Marcela Řasová 
s Honzou Beránkem, kteří ještě přidali 5. místo z Mistrov-
ství Evropy, které probíhalo tamtéž. Na svoje první mis-
trovství v karibských tancích vyrazili Pavla Beránka s Fi-
lipem Süsmilichem do polské Varšavy a ani oni se v silné 
konkurenci v tancích salsa a bachata neztratili.

Na domácí soutěži Fuego CUP pak vybojovali dvě bron-
zové Matěj Koudelka s Betty Plzenskou v kategorii B LAT, 
dvě bronzové získal i Matouš Babiš s Terkou Matějkovou 
v E LAT. Stříbro a zlato v D LAT ukořistili Honza Tesařík 
s Luckou Glogarovou. Náš nejlepší pár tohoto víkendu - 
Pepa Prihara s Martinou Buchtovou, si vytančil ze třech 
startů tři medaile - dvě zlaté a jednu bronzovou a k tomu 
navrch ještě vyšší třídu C ve standardních tancích.

V neděli se ještě do Lucerny vypravily Viky Budská se 
Štěpánkou Veselou, které v kategorii DUO vytančily dvě 
bronzové medaile z tanců samba a rumba a o jednu jedi-
nou známečku jim utekl bronz i v chache!
Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci.
V neděli 4. 12. od 13:30 hodin bychom Vás rádi pozvali 
do KC Labuť na tradiční Vánoční akademii, kde budete 
mít možnost zhlédnout vystoupení našich tanečníků včet-
ně přípravek i soutěžních párů. 
Od nového roku 2023 plánujeme otevřít několik nových 
kurzů, a to Ladies Latin pro velký zájem budou mít dva 
nové kurzy pro začátečnice, v neděli 19-20:30 a ve středu 
10-11:30. Začínáme v týdnu od 9. 1. 2023. Dále kurz salsy 
ve čvrtek 20:45-22:15 a klasické taneční pro dospělé v ne-
děli 20:45-22:15. Tyto párové kurzy budou začínat v týdnu 
od 16. 1. 2023. Těšíme se na vás!
Vzhledem ke konci základních mládežnických kurzů mezi 
sebou také rádi přivítáme nové tancechtivé tváře. Přijďte 
na nábor 7. 12. od 17:00 anebo jakoukoliv jinou středu či 
pátek. Přijít můžete klidně i sólo, nemusíte chodit nutně 
v páru.

Více informací naleznete na www.fuego.cz a v případě do-
tazů nás neváhejte kontaktovat.

Vaše Fuego
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Adam Králík slaví celkový bronz v letošním 
evropském šampionátu

Tenisové seniorské turnaje Sokola Říčany v roce 2022

Říčanský jezdec týmu Rabbit Czech 
Racing Adam Králík získal v le-
tošním seriálu FIA European Hill 
Climb Championship třetí místo 
v celkové klasifi kaci skupiny 5 a zá-
roveň patnáctou pozici v celé kate-
gorii 1 pro uzavřené vozy. 

Konečný výsledek je o to cennější, že 
se v případě tohoto mladého talento-
vaného jezdce jednalo o premiérovou 
reprezentační sezónu v evropském 
šampionátu automobilových závodů 
do vrchu s podporou Autoklubu ČR.
Teprve devatenáctiletý Adam se 
rozhodl startovat v letošním roce, 
kromě Mistrovství ČR v závodech 

automobilů do vrchu, také paralel-
ně ve většině podniků seriálu FIA 
European Hill Climb Champion-
ship. Nabitý sportovní program 
roku 2022 umožnil Adamovi start 
v šesti evropských závodech z cel-
kového počtu devíti podniků a svo-
ji premiérovou sezónu v seriálu 
FIA EHC symbolicky odstartoval 

na květnovém „domácím“ podniku 
Ecce Homo ve Šternberku. Během 
sezóny dosáhl také jednoho pódi-
ového umístění ve švýcarském St-
-Ursanne.

V celé letošní sezóně se mohl opřít 
o vysokou spolehlivost svého závodní-
ho vozu SEAT Leon FR, poháněném 
dvoulitrovým vznětovým motorem, 
který svými parametry odpovídá za-
řazení do kategorie 1 (uzavřené vozy) 
a skupiny 5 (dle FIA Performance fac-
tor). Právě Skupina 5 patřila v celém 
evropském šampionátu k těm nejvíce 
obsazeným.

více na www.rabbitracing.cz 

  Rok je pryč a říčanští senioři uspo-
řádali ve druhé polovině tohoto 
roku už čtrnáctý ročník původní 
„stodvacítky“, po deseti letech pak 
už „stotřicítky“. 
  Princip zůstal stále stejný jako 
ve všech předchozích ročnících, jen 
věková hranice účastníků se vzhle-
dem k postupujícímu věku posunula. 
Byl to tedy turnaj deblových dvojic, 
u nichž součet věku obou hráčů nesmí 
poklesnout pod 130 let.
  Letošního turnaje se zúčastnilo 12 
dvojic, ale úroveň byla velice slušná 
a výsledky zápasů hodně vyrovna-
né. Do fi nále se dostaly dvojice Ota 
Korbel a Láďa Sloup proti Fifovi 
Bartošovi a Kájovi Maříkovi.  Zápas 
byl vyrovnaný do posledních gamů 
s výsledným skóre 7:5 pro prvně jme-
novanou dvojici, která ale byla o 10 let 
mladší (138 let).
  Na třetím místě skončila dvojice R. 
Vocl a V. Vondřich, která v boji o bron-
zové medaile porazila dvojici V. Šimek 
a K. Bláha 6:4.
  Medaile a věcné ceny předávali ředi-
tel turnaje Mirek Lepen a jeho o po-
znání hezčí doprovod, Hanka Dobro-
vodská.

  Po turnaji následovalo tradiční veselí 
s pohoštěním, poskytnutým zčásti 
sponzory a z části manželkami hrá-
čů. Nálada úžasná a přátelská jako 
vždycky.
  Obdiv za uspořádání tohoto turnaje 
rozhodně patří šéfovi celého turnaje 
Mirku Lepenovi a jeho pomocníkům 
a poděkování pak všem sponzorům:
  Městskému úřadu Říčany, Vencov-
skému Karlovi, Flaškovi Milanovi, 
Vosátkovi Martinovi, Voclovi Roma-
novi, Fridrichovi Davidovi, Jeníčko-
vi Jiřímu, Šindelářovým Robertovi 
a Mirce, Křížkovi Františkovi, Koub-
kovi Standovi, Vlachovi Petrovi, Šafa-
říkovi Petrovi a Stehnovi  Františkovi.    
  O měsíc později byl uskutečněn seni-
orský turnaj tzv. „Ryder cup“, týmový 

turnaj dvojic volně vybraných a sesta-
vených tak, aby nikdo spolu nehrál 
více než jednou a pokaždé proti jiným 
protivníkům. Vítězem se stalo druž-
stvo v sestavě O. Korbelová, R. Vocl, 
J. Bartoš, V. Stejskal, M. Lepen, V. 
Horák, F. Bulín,
E. Klenka, který porazil tým L. Kost-
ková, O. Korbel, J. Mika, J. Bimka, 
V. Vondřich, J. Žembery, I. Chalupný 
v šestnácti zápasech deblových dvojic 
v poměru 9:7.   
  Úžasné je, že věkový průměr obou 
turnajů se pohyboval kolem 72 let, 
a to není pro seniorské sportovce vů-
bec špatné. Pohyb a dobrá nálada se 
asi rovná zdraví, a to je v tomto věku 
něco, čeho si všichni považujeme.

V. Vondřich
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Podzimní závodní 
sezóna je v plném 
proudu. Závodů se 

účastníme jak ve sportovní gymnastice, 
tak v teamgymu – jak na pohárové, tak 
na mistrovské úrovni.
Sportovní gymnastky se zúčastnily 
např. závodů v Praze „na Bohemce“, 
kde místní oddíl pořádá pro nejmenší 
dívky z přípravek tradiční závod „Klo-
kánkova kapsa“. Měli jsme zde zastou-
pení ve všech věkových kategoriích. 
U těch nejmladších jsme dokonce slavili 
ZLATÝ úspěch díky D. Kamenišťákové, 
která předvedla nejlepší výkon v ktg. 
2017.
Starší děvčata se o podzimních prázd-
ninách zúčastnila Mistrovství ČR – ktg. 
„C“. Největší úspěch zde zaznamenala 
na 6. místě B. Štěpáníková, když v kon-
kurenci dalších 66 dívek předvedla krás-
ný výkon v celém čtyřboji.
V teamgymu probíhají na podzim další 
závody spadající do série Českého po-
háru  - nejprve se konal 22. 10. Pohár 
města Příbrami, kterého se zúčastnila 
dvě naše družstva v ktg. Junior II – osla-
vili jsme první medaile v této kategorii: 
3. místo a 8. místo. Holkám se povedla 
především pódiová skladba, kde získaly 
vysoké hodnocení. Týden na to se kona-
lo Mistrovství České republiky v Plzni. 
Díky medaili v Příbrami, jsme věděli, že 
formu holky mají, přestože patří v této 
kategorii mezi nejmladší (věková kate-
gorie 2010 – 2006, naše děvčata jsou 
převážně ročník 2010). I na MČR Říča-
ny postavily dvě družstva a obě byla na-
losována ve druhé skupině, znali jsme 
tak výsledky největších soupeřek, které 
odcvičily v první skupině, věděli jsme, že 
pokud chceme myslet na přední příčky, 
velkých chyb se musíme vyvarovat a po-
dat soustředěný výkon. Obě družstva 
se s tím popasovala, nejprve předvedla 
pódiovou skladbu, kde družstvo „Gym-
nastika Říčany“ získalo druhou nejvyšší 
známku. Následovalo pak cvičení na ak-
robacii, které bylo i přes drobné chybič-
ky ohodnoceno třetí nejvyšší známkou 
a bylo jasné, že bude rozhodovat pře-
skok. Holky se zkoncentrovaly a za své 
přeskoky získaly nejvyšší známku ze 13 
družstev. V součtu tří disciplín to zna-
menalo neskutečný úspěch – družstvo 

„Gymnastika Říčany – Panteřice“ ob-
sadilo krásné 6. místo a družstvo „Gym-
nastika Říčany“ ve složení: Ludvíková, 
Fesslová, Řeháková, Bezoušková, 
Rampulková, Rašková, Pechmanová 
a Jechová získalo pod vedením trenérek 
Krenková a Bernardová titul mistryň 
České republiky! Neskutečné – zatímco 
jsme loni na podzim slavili historicky 
první titul ve sportovní gymnastice pro 
náš oddíl, o rok později slavíme historic-
ky první titul v teamgymu!
Největších úspěchů se dosáhlo k 10. 
výročí, kdy jsem s Bárou Bernardovou 
převzala vedení oddílu od trenérky paní 
Zachařové. Touto cestou bych chtěla 
Báře poděkovat za krásnou spolupráci. 
Během těchto let prošel oddíl velkou 
proměnou, zažily jsme společně krásné 
i těžké chvíle (během Covidu, hledání 
prostor…). Povedlo se nám dát dohro-
mady především skvělý trenérský tým, 
bez kterého by oddíl nemohl předávat 
radost z gymnastiky tak velkému počtu 
dětí.  

Jitka Jechová

Mistryně České republiky v teamgymu
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Vyrobte si vánoční ozdoby
a  dekorace z těsta, 
slámy či  papíru.
Zabavíme i ty nejmenší!

16/11
31/12
2022

PRO

 CELOU
RODINU

Více informací na webumuzeumricany.cz> 

Vánoční 
tvořivá výstava
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OTEVÍRACÍ DOBA:
Do 22. prosince (včetně):
Oddělení pro dospělé:  Pondělí až 
pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30 
– 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 
do 18.00, úterý od 12.00 do 17.00, 
středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, 
pátek od 12.00 do 17.00 a každou 
první a třetí sobotu v měsíci od 8.30 
do 12.00.

Od 23. prosince do 1. ledna je 
knihovna uzavřena. Znovu otevře 
v pondělí 2. ledna, oddělení pro do-
spělé v 8.30, oddělení pro děti ve 12 
hodin.

Středa 7. prosince, 18.00: Diskuse 
a představení knihy Démoni balkán-
ské války
Oddělení pro dospělé, Masarykovo 
nám. 66 (Teršípův dům). 
Vstup volný
Hosté: Vladimír Dzuro  – bývalý 
vyšetřovatel Mezinárodního trestního 
tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Jan Kužník – iniciátor 
a autor scénáře komiksu 
Zdeněk Ležák – 
autor scénáře komiksu
Jakub Dušek – ilustrátor komiksu

Vladimír Dzuro byl první a po dlou-
hou dobu jediný Čech, který v úřadu 
hlavního žalobce Mezinárodního 
trestního tribunálu pro bývalou Ju-
goslávii vyšetřoval válečné zločiny 
na Balkáně. Podílel se na prvním za-
tčení válečného zločince od norimber-
ských procesů. Rozkrýval pozadí ma-
sakru u Vukovaru na farmě Ovčara. 
Někdejší pražský kriminalista působil 
více než devět let v týmu pověřeném 
vyšetřováním válečných zločinů v bý-
valé Jugoslávii. Nyní vede kancelář 

Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN 
v New Yorku. 
Dzurova kniha Vyšetřovatel přináší 
jeho unikátní svědectví. Na motivy 
knihy vznikl komiks Démoni balkán-
ské války, který inicioval Jan Kužník. 
Komiks se snaží přiblížit nesmysl-
nost samotného válečného konfl iktu, 
zrůdnost etnického násilí a nebezpečí 
falešných zpráv v médiích i těm čte-
nářům, kterým dílo Vladimíra Dzura 
zatím uniklo.

Čtvrtek 8. prosince, 18.00: Proč sla-
víme Vánoce?
Oddělení pro děti, Komenského 
nám. 1910. Vstup volný

Srdečně vás zveme na druhé vánoční 
povídání o tom, proč slavíme Vánoce. 
Začneme od Adama a Evy. Besedu 
povedou Anna Sirovátková a Šárka 
Landkammerová z římskokatolické 
farnosti Říčany. Neuslyšíte známý 
vánoční příběh, ale příběh, který stojí 
za vánočními událostmi. Zváni jsou 
děti, rodiče, ale jste vítáni i bez dětí. 
Přijďte s námi opět po roce strávit 
adventní čas do příjemného prostředí 
knihovny.

Úterý 13. prosince, 18.00: Lucie Ko-
nečná: Psaní je moje vášeň
Oddělení pro dospělé, Masarykovo 
nám. 66 (Teršípův dům). Vstup 
volný

Beseda se scenáristkou a spisovatel-
kou. Exkluzivně vás pozve na nový 
seriál Jedna rodina, který se začne vy-
sílat v lednu 2023. 
Je autorkou mnoha českých seriálů, 
kdysi třeba vymyslela Ordinaci v rů-
žové zahradě.  Nyní běží v kinech její 
fi lm Střídavka. Je autorkou knih Ví-
řivka a Houpačky - ty se brzy dočkají 
fi lmového zpracování.
Pokud chcete nahlédnout do zákulisí 
psaní a natáčení seriálu, přijďte se po-
bavit. Budete si mimo jiné moci pro-
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listovat scénáře k právě chystanému 
seriálu Jedna rodina.

Středa 14. prosince, 18.00 – Křest 
knihy Veselo ve Veselíčku
Oddělení pro děti, Komenského 
nám. 1910. Vstup volný

Srdečně vás zveme na křest nové kníž-
ky spisovatelky a ilustrátorky Markéty 

Kajukové Veselo ve Veselíčku. Kmotry 
knížky budou dramatik a divadelní, 
televizní, fi lmový a rozhlasový scé-
nárista Petr Kolečko a herečka Denisa 
Nesvačilová.

 
Zaměstnanci knihovny přejí všem 

čtenářům krásné Vánoce plné radosti, 
pohody a hezkých zážitků 
a pohodový celý rok 2023.

Art&Design Říčany
Respekt k českým kořenům a designová současnost

S úctou k práci předků
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Za (před)vánoční nála-
dou do muzea
Vánoční tvořivá výstava 
Věděli jste, že vánoční cukroví, zvyky 
spojené se jmelím nebo barborkami 
mají starý předkřesťanský původ? 
Přijďte se dozvědět více. V prosto-
rách muzea si můžete vyrobit vá-
noční ozdoby ze slámy, z těsta 
a z přírodnin. Ke sváteční 
atmosféře jistě přispějí vy-
stavené betlémy a mnoho 
rozmanitých předmětů, 
které odkazují ke starým 
časům. Výstava je otevřena 
do 31. prosince. 
Tipy, jak potěšit své blízké 
Vyberte si z našich vánočních tvo-
řivých balíčků a užijte si příjemné 
adventní večery – třeba i spolu s dět-
mi. Součástí balíčků jsou podrobné 
fotonávody. V muzejním obchůdku 
a na e-shopu najdete balíčky: anděl 

z ovčí vlny, anděl ze slámy, svíčky ze 
včelího vosku, hvězdička z korálků, 
hvězdičky ze slámy.
Skvělým dárkem pro milovníky 
whisky, geologie a lokální patrioty 
jsou chladicí kostky z říčanské žuly! 
Pokud kostky namrazíte, ochladí 
vaše nápoje. Na rozdíl od ledových 

kostek se v nápoji nerozpustí 
a nezmění tak jeho chuť. 

Navíc je můžete použí-
vat stále dokola. Sada 
tří zajímavě zbarve-

ných kostek z říčanské 
žuly s hranou o délce asi 
2–2,5 cm, vlastnoručně 

nařezaných a zabrouše-
ných v našem geoparku, je 

k dostání v muzejním obchůdku nebo 
na e-shopu.
Říčanský uličník je průvodce měs-
tem a přírodou pro malé i velké 
Říčany mají svůj uličník! Nově vy-
daná kniha propojuje informace 
o historii místa s pohledem přírodo-
vědce a nabízí pět procházkových/
výletních tras. Dvě z nich vedou pře-
vážně městskými ulicemi, jedním ze 
stanovišť je ale i místo s nedostavě-
nou věznicí vedle cyklostezky. Třetí 
trasa končí za rybníkem Marvánek, 

se čtvrtou trasou se zájemci dostanou 
do lesa k Jurečku a k Rokytce, pátá je 
povede od Olivovny přes Říčanský les 
až k hájovně u Světic.
Skrze vzpomínky pamětníků má čte-
nář možnost nahlédnout do Říčan 
v minulosti.  V knížce jsou zachyce-
ny postřehy k podobě města a okolí 
od tří desítek respondentů, z nichž 
nejstarší pamětnice se narodila v roce 
1915. Starousedlíci ocení také množ-
ství historických snímků. Uličník 
zakoupíte přímo v muzeu a na mu-
zejním e-shopu a také v infocentru 
na Masarykově náměstí v Říčanech.    
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„Na Jurečku jsme taky bruslili. Manžel tam jed-
nou dokonce pořádal lední revui. Děti si půjčily 
kalhoty, deštníky, různé ženské šaty… Všude 
visely lampiony, paní Jurečková vařila.“ (Libuše 
Skalová, nar. 1915)  
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Muzejní depozitáře jsou tajuplná 
místa, která skrývají předměty 
s roztodivnými osudy, a práce mu-
zejního historika v nich nikdy ne-
končí. Často naopak přináší nová 
fascinující odhalení a rozkrývá 
záhady, které by nikdo nečekal. 
Mezi takové záhady patří i původ 
sady tří „pravěkých“ nádob, které 
si můžete prohlédnout na obráz-
ku. Podle našich záznamů nádo-
by ve třicátých letech 20. století 
do sbírek zdejšího muzea daroval 
obchodník Přerost z domu čp. 5 
na říčanském náměstí. (O sklepe-
ní tohoto domu se můžete dočíst 
v samostatném článku v rubrice 
Mezi námi.) Jeho dcera pozdě-
ji uvedla, o tom máme záznamy 
v muzejních inventárních kni-
hách, že tyto nádoby byly po kou-
pi domu nalezeny ve sklepním vý-
klenku. Jaká šťastná náhoda, že?
Celá tato sada ale z historického 
a archeologického hlediska nedá-
vá smysl. Na první pohled i laika 
zaujme, jak kompletní nádoby 
jsou. Z pravěkých nádob často 
nacházíme jen úlomky, střepy, 
jednotlivé prvky. Najít střepy, z ni-
chž se dá bez většího úsilí sestavit 
celá nádoba, je vzácné. A ačkoliv 
i zde nacházíme několik dosádro-
vaných míst, objev takto komplet-
ních keramických předmětů by byl 
unikátní. Ale dobrá, možná měl 
pan Přerost prostě štěstí.
Co je ale už jen těžko vysvětlitelné, 
pokud odhlédneme od toho faktu, 
že samotný objev pravěké kerami-
ky v původně středověkém sklepě 
je nelogický, je výzdoba a samotný 
tvar nádob. Nádoby vykazují znaky 
různých neolitických kultur, které 
od sebe dělí tisíc let. Jak je možné, 
že se nálezy tak odlišných kultur-
ních vrstev našly na jednom mís-
tě? Nádoba vlevo (u nás označená 
jako A282) je zdobená ve stylu tzv. 
kultury s vypíchanou keramikou. 
Ta ale nepoužívala pásková ucha, 
která jsou vlastní spíše středově-
kým džbánům než pravěkým ná-

dobám. Prostřední nádoba (A284) 
je zase naprostý patvar. Výzdoba 
by nás vedla na stopu kultury s li-
neární keramikou, ale víme jistě, 
že ta nevytvářela nádoby takového 
tvaru. A konečně nádoba vpravo 
(A283) – to už je doslova „freesty-
le“. Ani tvar, ani ucha, ani zdobení 
v podobě vrypů nemají v kerami-
ce kultur doby kamenné obdoby. 
Jedná se tady o opravdový unikát, 
který bourá základy toho, co víme 
o pravěku?
Nedůvěru vzbuzuje také fakt, že 
nádoby jsou vypálené z identic-
kého materiálu. A to navíc dost 
mizerně. Není možné, aby kultury 
natolik od sebe vzdálené vytěži-
ly, zpracovaly a vypálily stejnou 
(navíc nekvalitní) hlínu. Pravěké 
kultury od sebe kromě již zmiňo-
vaného odlišuje také právě typ po-
užívaného materiálu a technologie 
výpalu. V tomto případě ale jako 
by ustrnul vývoj a všechny nádoby 
byly vypáleny stejně, a to navíc ne-
kvalitně a mělce. My naopak víme, 
že keramiku lidé neolitu vypalovali 
tak, aby něco vydržela. Proto je ob-
vykle spíše hnědá nebo černá.
Sečteno a podtrženo, nyní asi 
zklameme všechny fanoušky sen-
zací. S pravděpodobností hraničí-
cí s jistotou se totiž ve všech třech 
případech jedná o podvrh. Falzifi-
kát. Podvod. Prostě a jednoduše se 

zdá, že někdo, kdo zběžně prolétl 
archeologickou učebnici a možná 
se byl podívat v expozicích Ná-
rodního muzea, „upatlal“, co mu 
připadalo jako nejvěrnější možný 
obraz pravěké keramiky.
To není až tak neobvyklé. Zku-
šenosti s podvrhy nalezenými 
ve svých sbírkách mají mnohá 
muzea. Obvykle se jedná o před-
měty nabyté v době, kdy ještě 
znalost archeologie nebyla v mu-
zeích na takové úrovni jako dnes 
a nebylo jednoduché poradit se se 
zkušenými odborníky. Od té doby 
takové podvrhy leží v našich depo-
zitářích.
Také v případě těchto nádob se 
dávný říčanský muzejník nechal 
napálit. Dovedeme si ale před-
stavit, že bylo lákavé do sbírek 
takový dar přijmout. Které měs-
to by nechtělo mít ve sbírce tak 
unikátní a krásné nálezy? Kdo je 
ovšem autorem těchto falz, to už 
se asi nikdy nedozvíme. Někdy se 
musíme smířit s tím, že některé 
situace zůstávají bez objasnění. 
Motivy dávného falzifikát ora pra-
věké keramiky patří mezi ně. Zá-
hada „pravěkých“ hrnců z říčan-
ského sklepa nám zůstane zřejmě 
navždy skryta. (Podrobnější verzi 
textu najdete na webu muzea.)  

Radek Holodňák 

Ze sbírek muzea: záhada „pravěkých“ nádob
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12 PROSINEC
PROGRAM 2022

JAZZOVÉ VÁNOCE
 St 21 / 12 / 2022 – 19.00
   THE DIXIELAND MESSENGERS PRAHA  
 A VÁCLAV FIALA   
 THE PRAGUE RHYTM KINGS  
 LETENSKÝ DIXIELAND 

 
  Říčany – ��. listopadu ��� +��� 	�	 
�� ��


VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA
 St 07 / 12 / 2022 – 19.30
  TŘI, PŘÍBĚHY JSOU VELICE SMĚŠNÉ, ALE VELICE 
LIDSKÉ. V JISTÝCH OBMĚNÁCH MOHOU POTKAT 
KAŽDÉHO Z NÁS.  

27. BEATLEMANIA
 So 10 / 12 / 2022 – 19.00
   THE BEATLES COLLECTION BAND,  
 ELVIS LIVE, REPETE   
 TYTO TŘI  INTERPRETY UVIDÍTE NA TÉMĚŘ KULTUVNÍ  
 AKCI POŘÁDANÉ V KC LABUŤ. JE TO JIŽ 27. ROČNÍK  
 SETKÁNÍ MILOVNÍKŮ BEATLES, ROCK´N´ROLLU,  
 ELVISE A SKVĚLÉ MUZIKY 60. AŽ 90. LET VŮBEC. 

 KONCERT Y

FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ
Čt Vánoční koncert populární valašské skupiny.

 DĚ TI 

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – POPLETENÍ ČERTÍCI
So   Míša se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší diváky.

 KONCERT Y  

MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ
Út 

 DIVADLO 

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
St Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Eva Janoušková, Libuše        
       Švormová, Naďa Konvalinková.

 KONCERT Y   

RICHARD PACHMAN A DITA HOŘÍNKOVÁ
Čt  Vánoční koncert. 

 KONCERT Y  

27. BEATLEMANIA
So   THE BEATLES COLLECTION BAND, ELVIS LIVE, REPETE.

 KONCERT Y  

KONCERT ŽÁKŮ VIVA MUSIC ACADEMY
Po  Vystoupí studenti oborů: klavír, zpěv, kytara, basa.

 KONCERT Y

KONCERT KYTAROVÉHO KURZU  
JIŘÍHO BARDY A SBORU BARDÁČEK
St  Vánoční koncert.

 VÁ ŽN Á HUDBA  

VÁNOČNÍ KONCERT ŘKO
Čt   Tradiční vánoční koncert Říčanského komorního orchestru. 

 KONCERT Y   

ÖLÖVÖ – UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ
Ne  Led Zeppelin tribute.

 KONCERT Y  

KONCERT ZUŠ FOLKLORIKA
Po  Vánoční koncert.

 KONCERT Y  

JAZZOVÉ VÁNOCE
St   �e Dixieland Messengers Praha a Václav Fiala, �e Prague Rhytm 
Kings a Letenský dixieland zahrají na tradiční jazzové předvánoční show.

 SPOLEČNOS T A TA NEC   

TANČÍRNA – SILVESTR NANEČISTO
St  

 SPOLEČNOS T A TA NEC   

SILVESTR SE SKUPINOU REPETE
So  Můžete se těšit na tombolu, zábavu, tanec a spoustu dobré muziky 
napříč žánry v podání skvělé kapely REPETE. Po půlnoci je připravena RETRO 
DISKOTÉKA DJ Dlouhého JANKA – hvězdy TV pohádky „Ať žijí duchové”.
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JEME

 
  www.kclabut.cz

A

y 
O Těšíme se na Vaši návštěvu!

info@kclabut.cz

PETR SPÁLENÝ  
+ APOLLO BAND 
 St 22 / 02 / 2023 – 20.00
   KONCERT OBLÍBENÉHO LEGENDÁRNÍHO  
 ZPĚVÁKA SE JEHO KAPELOU APOLLO BAND.  
 JAKO HOST VYSTOUPÍ MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ.  

INKA RYBÁŘOVÁ  
– KARNEVAL
 So 21 / 01 / 2023 – 10.00
   INKA RYBÁŘOVÁ PATŘÍ MEZI NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÉ  
 ZPĚVAČKY, KTERÉ SE DLOUHODOBĚ VĚNUJÍ TVORBĚ  
 PRO DĚTI. U DĚTÍ SE SNAŽÍ PŘEDEVŠÍM ROZVÍJET  
 FANTAZII, LOGICKOU ÚVAHU A EMPATICKÉ CÍTĚNÍ. 

KAREL PLÍHAL
 St 01 / 02 / 2023 – 19.30
   KONCERT OJEDINĚLÉHO HUDEBNÍKA,  

 TEXTAŘE A POETY S DOPROVODNÝM  
 KYTARISTOU PETREM FIALOU. 

TŘI SESTRY  
A SYNOVÉ VÝČEPU

 Pá 03 / 02 / 2023 – 20.00
  TŘI SESTRY JSOU ČESKÁ HUDEBNÍ SKUPINA HRAJÍCÍ  
 PŮVODNĚ PUNK. POZDĚJI INKLINOVALA K RŮZNÝM  
 STYLŮM HUDBY PŘES ROCK, PUNK ROCK, OBČAS  
 I METAL AŽ PO HARDCORE. TEXTAŘEM, HLAVNÍM  
 ZPĚVÁKEM A NEJZNÁMĚJŠÍ OSOBNOSTÍ KAPELY  
 JE LOU FANÁNEK HAGEN. 

              IVO ŠMOLDAS  
& ANTIKVARTET
 St 18 / 01 / 2023 – 20.00
   POŘAD SE SKVĚLÝM ČESKÝM BÁSNÍKEM,  
 KULTURNÍM PUBLICISTOU, SCÉNÁRISTOU  
 MODERÁTOREM A PŘEKLADATELEM IVO ŠMOLDASEM  
 A SKVĚLÝM ČTYŘHLASÝM HUDEBNÍM SESKUPENÍM  
 ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY. 

       MINDGAME  
– MIROSLAV ETZLER
 St 11 / 01 / 2023 – 19.30
  MINDGAME NENECHÁ OBECENSTVO KLIDNÝM,  
 BĚHEM CELÉ HRY SI DIVÁCI NEBUDOU JISTI TÍM,  
 KDO JE KDO, NEBO ZDA TO, CO PRÁVĚ VIDÍ,  
 JE PRAVDOU NEBO JEN ĎÁBELSKOU ILUZÍ. 
 PODTITUL TÉTO STRHUJÍCÍ PODÍVANÉ ZNÍ:  
 „ZAPOMENETE DÝCHAT!”  

27.  BEATLEMANIE
– Beatles a Elvis se na Vás těší!
  Vážení přátelé! Stejně jako každým rokem i letošní 
Beatlemánie Vám nabídne velmi bohatý a na úrovni prezentovaný 
program, který pokud máte muziku 60. a 70. let rádi s tou beatlesáckou 
tvorbou v převaze, nebudete své návštěvy litovat. Přichystali jsme pro 
Vás imaginární setkání beatlesácké muziky s tou, kterou prezentoval 
Elvis Presley, a tak se můžete těšit na jejich obapolnou prezentaci! 
Hned v úvodu večera Vám nabídne svojí šou říčaňákům dobře známá 
skupina REPETE, která roztančí publikum v ritmu pop-rockových 
hitů 60. až 80. let. Skvělý šoumen Jakub Machulda se svým setem 
Elvise Presleyho  bude hned následovat a nutno dodat, že je opravdu  
na co se těšit! Večer uzavře místním již také známá parta skvělých 
hudební z Ostravy THE BEATLES COLLECTION BAND, která 
naposledy navštívila Říčany zhruba před třemi lety a těšila se z opravdu 
velkého úspěchu. Celým večerem nebude provázet nikdo jiný než Jirka 
Svátek, moderátor Čro a předseda fanclubu Beatles ČR. 
Program letošní Beatlemánie bude opravdu nabitý a my doufáme,  
že si předvánoční atmosféru společně s dobrou muzikou přijdete s námi 
užít, kam jinám,  než do „Labutě” :-)

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

KC LABUŤ přijme pracovníka na dohodu o pracovní 
činnosti. Základní náplň práce: údržba a technické práce, 
příprava kulturních akcí, pořadatelská služba, rozvoz 
plakátů atd. Řidičský průkaz sk. B, znalost práce na 
PC, manuální zručnost, f izická zdatnost a časová 
f lexibilita podmínkou. Rozsah cca 20 hodin týdně.
Více na: www.kclabut.cz, nebo na tel: 702 243 827
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KULTURA V ŘÍČANECH
V PROSINCI 2022

do 7.1.2023 Město Říčany Hrátky ve tři ráno
 Městská galerie Říčany Společná výstava autorů ostravské školy. 
  Výstava ve Staré radnici, vstup zdarma. 

do 31.12. Muzeum Říčany Vánoční tvořivá výstava
14.00 - 18.00  V prostorách muzea budete mít možnost vyrobit si vánoční ozdoby ze
  slámy, z těsta a z přírodnin. Aby atmosféra byla opravdu sváteční, 
  nemůže na výstavě chybět krásný betlém ze sbírek muzea a mnoho
  zajímavostí o Vánocích.

1.12. čtvrtek Koloběh Říčany Prosincový výlet: Hrádek u Nechanic, Třebechovice pod Orebem
7.00  Výlet na svátečně vyzdobený zámek, který zve na akci Vánoce na
  Hrádku. Cesta bude pokračovat do Třebechovického muzea betlémů. 

1.12. čtvrtek KC Labuť Fleret a Zuzana Šuláková
20.00  Přijďte na koncert ochutnat kus Valašska, hudební program je
  pečlivě namíchaný.

3.12. sobota KC Labuť Míša Růžičková - Popletení čertíci
10.00  Písničková šou, která přináší zábavu pro nejmenší diváky.

4.12. neděle KČT Říčany Radošovice Nedělení pochod s Irenou
 Start nádraží Říčany Turistický pochod na trase Čelákovice  - Káraný - Brandýs nad Labem,
  trasa 13 km. Start na nádraží ČD Říčany. Více na : www.kct-ricany.cz,
  na e-mailu:  irenkotkova@seznam.cz nebo na tel.: 606 680 150.

4.12. neděle Město Říčany 2. adventní neděle
17.00  Masarykovo náměstí Program připravila Římskokatolická farnost Říčany.

5.12. pondělí Město Říčany Čertů rej
17.30  Masarykovo náměstí V záři pekelných plamenů se všichni můžeme těšit na čertovsky
  dobrý program, soutěž o nejlepší masky, interaktivní „Pekelné 
  čertoviny“, ohňovou show a mikulášskou nadílku. 

6.12. úterý Klub bruslení Říčany Mikuláš na ledě
13.30 - 15.00 Com-Sys Ice Arena Zábavný program pro děti, hry a soutěže na ledě, základy bruslení pro
  ty, kteří ještě neumí bruslit. V průběhu dorazí čert, Mikuláš a anděl, 
  kteří dětem nadělí sladké pozornosti.

6.12. úterý KC Labuť Mikulášský koncert
17.30  Pořádá ZUŠ Říčany.

7.12. středa Koloběh Říčany Prosincový výlet: Hrádek u Nechanic, Třebechovice pod Orebem
7.00  Výlet na svátečně vyzdobený zámek, který zve na akci Vánoce na
  Hrádku. Cesta bude pokračovat do Třebechovického muzea betlémů. 

7.12. středa Husova knihovna Říčany Diskuse a představení knihy Démoni balkánské války
18.00 Oddělení pro dospělé Představení komiksu, který navazuje na knihu Vyšetřovatel, 
  přinášející unikátní svědectví Vladimíra Dzura, který se účastnil 
  vyšetřování válečných zločinů na Balkáně. 

7.12. středa Město Říčany Komentovaná prohlídka výstavy Hrátky ve tři ráno
18.00 Městská galerie Říčany Prohlídka výstavy s hostující kurátorkou výstavy 
  Lenkou Lindauerovou.

7.12. středa KC Labuť Víš přece, že neslyším, když teče voda
19.30  Tři příběhy jsou směšné, ale přitom velice lidské. Mohou potkat 
  i každého z nás. Hrají P. Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková a další.

8.12. čtvrtek KC Labuť Richard Pachman & Dita Hořínková
19.00  Tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richada Pachmana 
  a herečky a zpěvačky Dity Hořínkové. Výtěžek bude věnován 
  Dětskému domovu v Choceradech.
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9.12. pátek KC Labuť Klavírní koncert
19.00  Vánoční klavírní koncert mladých talentů Manuely Dvorské. 

10.12. sobota KC Labuť 27. Beatlemania
19.00  THE BEATLES COLLECTION BAND,   ELVIS LIVE,   REPETE. Tyto tři
  interprety uvidíte na téměř kultovní akci pořádané v KC Labuť. 

11.12. neděle Město Říčany Vánoční jarmark
14.00 - 17.00 Masarykovo náměstí Originální dárky a vánoční inspirace. Vystoupí zpěvák Jakub Hübner, 
  Pěvecký sbor Elišky Erlichové a DFS Mikeš.

11.12. neděle Město Říčany 3. adventní neděle 
17.00  Masarykovo náměstí Program připravil Junák - český skaut, středisko Lípa Říčany.

12.12. pondělí KC Labuť Vánoční koncert žáků VIVA MUSIC ACADEMY
18.00  Koncert žáků hudební školy VIVA MUSIC ACADEMY.

12.12. pondělí Koloběh Říčany Bára Kodetová: Adventní večer aneb „Láskyplná“
19.00 Koncertní sál Staré radnice Šansonový program sestavený z písní Hany Zagorové, Hany Hegerové 
  a dalších, za klavírního doprovodu Michala Worka. 

13.12. úterý KC Labuť Vánoční koncert ZŠ Bezručova
17.00  Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ Bezručova.

13.12. úterý Husova knihovna  Lucie Konečná: Psaní je moje vášeň
18.00 Oddělení pro dospělé Beseda se scenáristkou a spisovatelkou. Exkluzivně vás pozve na nový
  seriál Jedna rodina, který se začne vysílat v lednu 2023. 

14.12. středa KC Labuť Vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček
19.00  Tradiční vánoční koncert.

15.12. čtvrtek KC Labuť Adventní koncert Říčanského komorního orchestru
19.30  Tradiční vánoční koncert.

17.12. sobota Klub šachistů Říčany Regionální žákovská liga mládeže v šachu
8.30 - 15.00 KC Labuť Vhodné i pro začátečníky a neregistrované šachisty. Přihlášky do pátku 
  16.12. do 18:00 hodin na petr.ino@tiscali.cz.

17.12. sobota Muzeum Říčany Řezání a broušení kamenů
14.00 - 17.00 Geopark Říčany 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

17.12. sobota KC Labuť 80s - 90s RETRO DANCE PÁRTY
20.00  Šestihodinový disco ples těch největších hitů osmdesátých
  a 90. let s přesahem na léta 70. až po současnost. Zkrátka od Abby až 
  po Dua Lipu. Přijďte klidně v džínech, ale nejlépe retro! 

18.12. neděle Město Říčany 4. adventní neděle
17.00  Masarykovo náměstí Program připravily: Církev bratrská Říčany, Olivova dětská léčebna, 
  Cesta integrace a MAS Říčansko.

18.12. neděle KC Labuť ÖLÖVÖ – Ukradená vzducholoď
20.00  Led Zeppelin tribute. Alex Mc Beat, Michal „Kolouch“ Daněk a Fredrik
  Janáček se vám představí v nadupaném programu postaveném na 
  nezapomenutelných skladbách kultovní britské formace LED ZEPPELIN!

19.12. pondělí KC Labuť Vánoční koncert ZUŠ Folklorika
18.00  Na koncertě se představí žáci ze všech uměleckých oborů - hudebního,
  tanečního, literárně-dramatického a výstava žáků výtvarného oboru 
  bude zdobit chodbu v 1. patře KC Labuť.

21.12. středa KC Labuť Jazzové Vánoce
19.00  The Dixieland Messengers Praha a Václav Fiala, The Prague Rhytm
  Kings, Letenský dixieland.

23.12. pátek Město Říčany České Vánoce
17.00  Masarykovo náměstí Sousedské setkání u vánočního stromu s bohatým kulturním 
  programem. Moderuje Zdeněk Sekanina. Vystoupí: Pěvecký sbor Elišky
  Erlichové, pěvecké sbory ZUŠ Říčany LADÍME A NALADĚNO – 
  sbormistryně Lucie Nováková, zpěvačka Ellen Pospíšilová. 
  Požehnání pana faráře, Betlémské světlo, živá zvířátka. 
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29.12. čtvrtek Klub šachistů Říčany 1925 Vánoční bleskový turnaj v šachu pro veřejnost
18.00 KC Labuť Turnaj pro všechny zájemce o bleskovou hru (5 minut na partii). 
  Zúčastnit se mohou i neregistrovaní hráči.

31.12. sobota KC Labuť Silvestr 2022 se skupinou REPETE
20.00  Tradiční silvestrovský večer.
  
  

  

1.12. čtvrtek Město Mnichovice,  Čertovský rej a možná přijde i Mikuláš
16.00 Mnichovice Zahájení programu u MŠ Mnichovice. 16.15 hod. zvonečkový 
  a lampionový průvod masek směr Masarykovo nám. Zvonečky 
   lampiony s sebou, masky vítány. 16.45 hod. rej čertů.

3.12. sobota TJ Sokol Struhařov Mikulášský lesní běh
12.00 Struhařov u Mnichovic Běh Poháru Ladova kraje. 20. ročník běhu v okolí obce Struhařov.
  Start na fotbalovém hřišti Sokol Struhařov. 

3.12. sobota Divadlo U22 Sobotní pohádka: Peklení aneb Ďábelská muzika
10.30 Uhříněves Hudební klauniáda pro dvě čertice o tom, že zpívat umí každý.

3.12. sobota Zámek Berchtold Mikulášská nadílka a průvod za čerty
16.00 Kunice - Vidovice Odpoledne na nádvoří zámku. Rozsvěcení vánočního stromu, 
  zpívání koled, čtení z knihy hříchů a odměna pro každého.

4.12. neděle Ringhofferovy trhy Popovický vánoční trh
9.00 Pivovarský park Velké Popovice Hrát bude kapela Růžabend.

4.12. neděle Divadlo U22 Z pohádky do pohádky aneb TAPrakadabra
13.30 a 18.30 Uhříněves Účinkují žáci Tap Academy Prague. Co všechno lze zažít ve světě
  snů, kam zavítaly i slavné pohádkové postavičky.

4.12. neděle RegioArt Smetanovo trio
17.00 Průhonický zámek -  Koncert z cyklu exkluzivních koncertů Zámecká hudební setkání
 Rytířský sál na zámku v Průhonicích. Smetana - Rachmaninov - Dvořák.

4.12. neděle DS Dipona Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce
15.00 Hotel U Huberta Louňovice S pohádkou vystoupí DS Máj.

10.12. sobota Divadlo U22 Sobotní pohádka: Hvězdné pohádky
10.30 Uhříněves Pestrobarevná pohádka s hravým dějem a ochutnávkou čokolády.

10.12. sobota Město Mnichovice Komentovaná prohlídka kostela Narození Panny Marie 
14.00 Mnichovice Kostelem bude provázet Veronika Veverková, archivářka města. 
  Na závěr je připraveno malé hudební vystoupení.

10.12. sobota DS Dipona Královny
19.00 Hotel U Huberta Louňovice Premiéra DS Dipona.

17.12. sobota Volné sdružení muzikantů Rybova mše vánoční
19.15 SKC Ondřejov Přijďte se zpěváky a muzikanty z Říčan oslavit předvánoční čas. 

17.12. sobota Divadlo U22 Sobotní pohádka: Andělé ze zapomenuté skříňky
10.30 Uhříněves Vánoční příběh o tom, jak andělé vykonávají své povinnosti.

18.12. neděle RC Lodička Vánoční setkání Strančice
14.00 a obec Strančice Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Strančice, vánoční trhy a občerstvení, 
 Obecní park Strančice Betlémské světlo 22, tvořivé dílničky, zpívání koled, betlém, kovář.

26.12. pondělí Volné sdružení muzikantů Rybova mše vánoční
10.00 Kostel sv. Václava v Hrusicích Přijďte se zpěváky a muzikanty z Říčan oslavit vánoční čas. 

26.12. pondělí Volné sdružení muzikantů Rybova mše vánoční
17.00 Rytířský sál v Kostelci n. Č./l. Přijďte se zpěváky a muzikanty z Říčan oslavit vánoční čas. 

31.12. sobota Zámek Berchtold Silvestr 2022 Máte rádi Česko
20.00 - 02.00 Kunice - Vidovice Přijďte s majiteli zámku oslavit poslední den v roce ve stylu 
  zábavné hry Máte rádi Česko a sportovního 3 boje (ping pong,
  kulečník, šipky).
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Toužíte po 
jablkách z 
ráje

Stálé ceny: 15kg za 375 Kč nebo 5kg za 150 Kč
Vždy cca 1x za 2 týdny vozíme výběr z 10-ti odrůd 

podle zralosti a trvanlivosti. 

1. Napište nám zprávu na tel. 
736483905 nebo 607270237 nebo na 
email havk814@gmail.com

2. Objednejte online na odkazu,
který zašleme.

3. My Vám dovezeme jablka
z českého ráje k odběru v Říčanech
(Olivovna, Muzeum, dle zájmu).

Leopolda Peka 1521/2, Říčany, 25101     DIČ:CZ24758001

WWW.OVOCEZRAJE.CZ



Historie v obrázcích
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Zim
ní den u M

lýnského rybníka na dvou fotografiích ze sbírek M
uzea Říčany. První sním

ek zasněžené cesty kolem
 rybníka a m

lýna je z roku 1931 a jeho autorem
 je Hanuš Špolc. Druhý sním

ek se zam
rzlou vodní 

plochou pořídil ve druhé půlce šedesátých let Josef Pospíšil.       

M
lýn pod hrází (na první fotografii nalevo od cestičky) m

ěli za první republiky v nájm
u Jarom

ír a M
arie M

enclovi.  V Říčanech sem
lely velké m

nožství obilí Autom
atické m

lýny Karla Bartoše, které se nacházely 
pod nádražím

. M
alý m

lýn u rybníka si své zákazníky udržoval laskavým
 a vstřícným

 přístupem
. Pam

ětníci v našem
 m

ěstě si vybavují paní m
lynářku M

arii M
enclovou (1904–1949), která se v souvislosti s těžkou 

nem
ocí m

anžela ujala řízení m
lýna na konci třicátých let. Úspěšně se věnovala také hospodářství na pronajatých pozem

cích. Více se dočtete v Říčanském
 uličníku, knižní novince říčanského m

uzea.

Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou o zapůj-
čení či darování muzeu.  Zapůjčené předměty budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.

Foto: archiv Muzea Říčany 


